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COMARCAS

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11436 Nr: 321-35.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Cesar Passinato Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebisson Ivo de Carvalho, Ivone Barbosa da 

Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 06/03/2018, as 

15:00 horas, no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11034 Nr: 43-34.2009.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Carvalho Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebisson Ivo de Carvalho, Ivone Barbosa da 

Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 06/03/2018, as 

15:30 horas, no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31498 Nr: 1511-28.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni Bonfim Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 906,86 

(novecentos e seis reais e oitenta e seis centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de fls. 284/2086 e acórdão de fls. 323. Este 

valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 187,36 (cento e oitenta e sete reais e 

trinta e seis centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Quanto ao recolhimento da guia do preparo do Recurso 

de Apelação será gerado um único boleto no valor de R$ 342,65 

(trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) essa guia 

d e v e r á  s e r  r e t i r a d a  n o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/recursoApelacao. 

Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT aos 

cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32819 Nr: 1190-56.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Weber Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela defesa e 

AUTORIZO a viagem do reeducando PAULO HENRIQUE WEBER LIMA para 

retirada dos documentos na secretaria da Universidade Federal do Estado 

do Mato Grosso no Município de Rondonópolis/MT, com saída e retorno no 

dia 23/11/2017.Advirta-se o increpado de que, durante o deslocamento ou 

permanência na cidade de Rondonópolis/MT, é proibida sua frequentação 

em locais que as circunstâncias indiquem possibilidade de reiteração 

delitiva, nos termos do art. 319, II, do CPP. Deverá o requerente apresentar 

perante este Juízo documentos que comprovem a efetiva retirada dos 

documentos na secretaria da Universidade Federal do Estado do Mato 

Grosso especificado no pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, a decorrer 

da data da viagem (23/11/2017), sob pena de regressão 

cautelar.Comunique-se ao Sistema de Monitoramento Eletrônico acerca da 

autorização concedida.Intime-se.Cientifique-se o Ministério Público e a 

Autoridade Policial.Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como ALVARÁ, 

MANDADO e OFÍCIO.Cumpra-se.Alto Garças/MT, 16 de novembro de 

2017.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO. Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41256 Nr: 18-74.2016.811.0035

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Ante o acima exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação cautelar de exibição de documentos proposta por Maria de Fatima de 

Souza Leite em desfavor de Banco Bradesco S/A e declaro exibidos os 

documentos requeridos na Exordial. Condeno o réu no pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa. P.R.I.. Com o trânsito em julgado, e pagas as custas, arquivem-se, 

com as anotações e baixas necessárias.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJUIZ DE DIREITO

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41665 Nr: 192-83.2016.811.0035

 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: CCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 192-83.2016.811.0035 – 41665

 ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Cecilia Cordeiro Vaes

PARTE RÉ: NELSON JORGE VAES, lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/02/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS. A REQUERENTE é casada com o 

REQUERIDO sob o regime de comunhão universal de bens, desde a data 

de 14 de maio de 1986, conforme cópia de certidão de casamento que 

segue em anexo. Porém, após a separação, o REQUERIDO sumiu e a 

REQUERENTE nunca mais teve notícias de seu paradeiro. Conforme termo 

de declaração (doc. em anexo) a REQUERENTE esta separada de fato do 

REQUERIDO desde 1988. Dessa forma, não havendo mais nenhuma 

ligação de sentimento entre o casal, não há porque se perpetuar tamanho 

constrangimento, sofrimento, e ainda, o impedimento legal para que a 

REQUERENTE possa constituir novo casamento e família. Desta união não 

foram adquiridos bens e também não adveio o nascimento de filhos. Com 

efeito, diante da impossibilidade de reconciliação, visto que as partes 

estão separados de fato desde 1988, ou seja, há cerca de 27 (vinte e 

sete) anos, sendo o divórcio a vontade certa da REQUERENTE, vem, 

respeitosamente perante V. Exa., pleitear a dissolução do vínculo 

matrimonial existente entre as partes. DESPACHO: Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 18 de dezembro de 2017.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1740 Nr: 1-47.1985.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Francisco Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR RODRIGUES PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 DESPACHO

Vistos etc.

Ante a inércia da parte autora, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 18 de dezembro de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32716 Nr: 1072-80.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hervis Cley Alves Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 2.789,91 (dois 

mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 278/283 e acórdão de fls. 

329. Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 

1.223,63 (um mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e três 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 1.223,63 (um mil, 

duzentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Quanto ao recolhimento da guia do preparo do Recurso 

de Apelação será gerado um único boleto no valor de R$ 342,65 

(trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) essa guia 

d e v e r á  s e r  r e t i r a d a  n o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/recursoApelacao. 

Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT aos 

cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34844 Nr: 835-12.2014.811.0035

 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 Edir de Souza Balbinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Vistos etc.

Certifique-se a ausência de manifestação da parte autora.

Após, tornem-me conclusos.

 Alto Garças/MT, 18 de dezembro de 2017.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37979 Nr: 504-93.2015.811.0035

 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 CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, MARI NEUZA 

WALCHAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.M.I. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Antriane Capelletti 

Nogiri - OAB:43.486/PR

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 504,07 

(quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de ref. 63. Este valor deverá ser recolhido de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 (cento e 

vinte e sete reais e vinte e dois centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

c i e n t i f i c a d o  d e  q u e  p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39380 Nr: 990-78.2015.811.0035

 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: Izelman Xavier da Costa

 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.

Chamo o feito à ordem.

 Tendo em vista que trata-se de ação de benefício assistencial de amparo 

ao idoso, verifica-se ser desnecessária a realização de perícia, razão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 5 de 760



pela qual revogo a decisão retro. No mais, digam as partes as provas que 

pretendem produzir, justificando a pertinência e a necessidade, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49493 Nr: 1824-13.2017.811.0035

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOZILDA LOBO NOGFUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO JUVENIL PADRE AGOSTINI – CEJUPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.[...]III – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS Analisando as 

informações dos autos, verifico que há elementos suficientes para que o 

requerido proceda com a exibição dos contratos de trabalho da 

requerente junto ao requerido. Após, cumpridas as determinações no que 

tange a gratuidade de justiça, processe-se o pedido de exibição de 

documentos na conformidade do disposto no artigo 396 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.Cite-se o requerido para apresentar 

resposta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 398 do 

NCPC.Intime-se.________________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51333 Nr: 2659-98.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 26/03/2018, as 

15:00 horas, no CEJUSC, bem como, para que apresente seu cliente na 

solenidade aprazada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52547 Nr: 2995-05.2017.811.0035

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEJAR BATISTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6741 Nr: 445-23.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Siloeiro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biavatti Fomento Mercantil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALBERTINI - 

OAB:31944/OAB/PR

 DESPACHO.

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 190, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 15 de dezembro de 2017.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8216 Nr: 474-39.2007.811.0035

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fertibrás S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Zamo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6.294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 4.906,51 (quatro 

mil, novecentos e seis reais e cinquenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 81 e acórdão de fls. 139. 

Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 4.563,86 

(quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos) 

para recolhimento da guia de custas e guia de taxa ISENTO. Fica 

c i e n t i f i c a d o  d e  q u e  p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Quanto ao recolhimento da guia do preparo do Recurso 

de Apelação será gerado um único boleto no valor de R$ 342,65 

(trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) essa guia 

d e v e r á  s e r  r e t i r a d a  n o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/recursoApelacao. 

Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT aos 

cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10278 Nr: 872-49.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otelio Klasener

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:6171/MS

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 06/03/2018, as 

13:00 horas, no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10600 Nr: 1070-86.2008.811.0035

 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: ÉBdS, Maria Aparecida de Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

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

OAB:5736/MT, Márcio Henrique Pereira Cardoso - OAB:7659/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença prosposto ÉRICA BRITO DA SILVA 

em face de BRADESCO SEGUROS S/A.

É o relatório. Decido

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, JULGO EXTINTA a presente execução na forma do art. 924, inciso 

II, do CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o artigo 450, §3º da CNGC:

"450, §3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação."

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 Alto Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31504 Nr: 1517-35.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Francisco Facco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 942,92 

(novecentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 271/276 e acórdão de fls 

321. Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 223,42 (duzentos e vinte e três reais 

e quarenta e dois centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

q u e  p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Quanto ao recolhimento da guia do preparo do Recurso 

de Apelação será gerado um único boleto no valor de R$ 342,65 

(trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) essa guia 

d e v e r á  s e r  r e t i r a d a  n o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/recursoApelacao. 

Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT aos 

cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31799 Nr: 1741-70.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Camargo Martins Luzio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 846,72 

(oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 288/293 e acórdão de fls. 

337v. Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 (cento e vinte e sete reais e 

vinte e dois centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Quanto ao recolhimento da guia do preparo do Recurso 

de Apelação será gerado um único boleto no valor de R$ 342,65 

(trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) essa guia 

d e v e r á  s e r  r e t i r a d a  n o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/recursoApelacao. 

Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT aos 

cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32283 Nr: 590-35.2013.811.0035

 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: Myrian Scotti Bastos Kramer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 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.

Alto Garças/MT, 14 de dezembro de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 1046-82.2013.811.0035

 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 JOSÉ DA SILVA REPRESENTADO PELA 

INVENTARIANTE CREUZA BARBOSA DA SILVA, ESPÓLIO DE ERCIDIA 

BARBOSA DA SILVA REP. P/ INVENTARIANTE CREUZA BARBOSA DA 
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SILV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, Catarino 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 05/03/2018 às 

16:30 horas, no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34090 Nr: 180-40.2014.811.0035

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezalpino Mendes Teixeira Junior, Marise Aires 

Mesquita Teixeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 05/03/2018 às 

15:30 horas, no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34123 Nr: 204-68.2014.811.0035

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdS, JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-b/MT, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida pelo menor Luiz 

Felipe de Souza, representado pela sua genitora Janaina Agostinha de 

Souza em face de Cleber Gomes Garcia, todos já qualificados nos autos.

 Às fls. 65, certificou-se o decurso do prazo sem manifestação da 

exequente.

É relatório. Decido.

 Tendo em vista que a parte autora devidamente intimada para proceder 

com o prosseguimento do feito, quedou-se inerte, EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do NCPC.

Sem custas e honorários na forma da lei.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

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.: 34160 Nr: 238-43.2014.811.0035

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myrian Scotti Bastos Kramer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - 

OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação, e mantenho os 

benefícios da assistência judiciária gratuita conferidos ao(a) 

impugnado(a), nos termos em que concedidos.Sem condenação aqui em 

custas ou honorários, diante da natureza do incidente ora 

decidido.Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais. Nada 

mais havendo a aqui decidir.P.R.I.C.Após, o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos.Alto Garças/MT, 18 de dezembro de 2017.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42325 Nr: 528-87.2016.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 528-87.2016.811.0035

 ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Divina Juliana da Silva

PARTE RÉ: Requerido(a): Francisco de Assis Filiação: Leolino Gomes dos 

Santos e Rosa Ferreira dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: 

Lugar Incerto e Não Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS. A requerente, DIVINA JULIANA DA 

SILVA, acima qualificada, sempre cuidou de seu neto, o menor DOUGLAS 

GOMES DA SILVA, nascido em 22/01/2002, mesmo antes do falecimento 

de sua filha AMANDA ALVES DA SILVA, genitora do menor. O menor, 

atualmente, possui 14 (quatorze) anos de idade, e possui ótima 

convivência com sua avó e com o convivente dela, senhor Jenilson 

Rodrigues da Silva. Atendendo solicitação elaborada pela DPE, o Conselho 

Tutelar do Município de Alto Garças, realizou visita na residência da 

REQUERENTE, e através das competentes conselheiras Delma P.C. 

Silveira, Maria Dolores B. Silva e Rosileny M. Rocha, relataram o quanto 

segue: “(...). Em conversa com a senhora Divina, relatou que reside no 

município a (08) anos, é mãe de (05) filhos, TIAGO JULIANO DA SILVA 

(23) anos, IACO JULIADO DA SILVA (20) anos, FABIO HENRIQUE DA 

SILVA (19) anos, DARLAN ALVES DA SILVA, AMANDA ALVES DA 

SILVA (In memoria). Atualmente reside com seu genitor Joaquim Rita da 

Silva (85) anos, seu convivente senhor Jenilson Rodrigues da Silva (43) 

anos, e seu neto Douglas Gomes da Silva (14). anos. Atualmente a família 

possui uma renda aproximadamente (03) salários mínimos. Condições de 

moradia, casa aluguel, valor de R$ 350,00 contendo 03 quartos, 01 

banheiros, sala com cozinha e área. Durante a visita podemos observar 

que a higiene e a organização da casa estavam em perfeitas condições. 

De acordo com a senhora Divina, sempre cuidou de seu neto, mesmo 

antes de sua filha falecer, e mesmo estuda no período matutino na Escola 

Estadual Drº Ytrio Corrêa, está cursando 7º ano. Divina enfatizou ainda, 

hoje ela sente-se na obrigação de regularizar a situação de guarda do 

mesmo. Por fim, este conselho conversou com adolescente, e mesmo 

afirmou que desde sempre residiu com a sua avó, e gostaria de continuar, 

pois ela sempre fez o possível para que não faltasse nada para ele, e o 

trata com muito respeito e carinho. Esclarecemos que não se trata de um 

diagnóstico definitivo podendo ser passível de mudanças tendo como 

caráter situacional e temporal dos dados desta avaliação e o processo 

dinâmico do ser humano.(...)”. Cumpre salientar que a requerente é uma 

pessoa íntegra, trabalhadora e sã, e de idoneidade moral, vive em um 

ambiente familiar e saudável, estando o menor perfeitamente adaptado à 

convivência com a REQUERENTE. Dessa forma, a REQUERENTE pretende 

através da presente ação regular a guarda que já exerce de fato. 

DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE 

GUARDA, proposta por DIVINA JULIANA DA SILVA em desfavor de 
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FRANCISCO DE ASSIS, todos já qualificados nos autos. É o relatório. 

Decido. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Tendo em vista as informações 

dos autos de hipossuficiência da parte requerente defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a 

qualquer momento se verificada a alteração da situação econômica da 

parte ou demonstrada a inveracidade da alegada situação de 

hipossuficiência. DO RECEBIMENTO DA INICIAL E TRAMITAÇÃO DO FEITO. 

Recebo a petição inicial, eis que preenche os requisitos legais. Determino 

o processamento do feito em segredo de justiça, por força do contido no 

art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. Tendo em vista, que a 

guarda da criança já vem sendo exercida, na prática, pela requerente 

visando à regularização dessa situação fática, DEFIRO a guarda 

provisória a requerente, devendo ser lavrado o competente termo, na 

forma do artigo 32 da Lei nº 8.078/90 (ECA), intimando-se o interessado a 

vir assiná-lo em cartório, sob pena de revogação imediata da decisão. 

DETERMINO à equipe multidisciplinar vinculada a este juízo, a realização de 

estudo psicossocial pela assistente social e psicóloga, na residência da 

requerente, devendo apresentar relatório minucioso no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca das condições de exercer a guarda do menor, bem como o 

grau de afetividade entre eles. Com aporte do relatório, vistas ao MPE para 

manifestação. Procedo às buscas ao endereço do requerido nos órgãos 

credenciados ao TJMT, conforme extrato em anexo. Levando – se em 

consideração que a pesquisa restou infrutífera, determino que o requerido 

seja citado por edital dos termos da presente ação para que, querendo, 

possa contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias. Cientifique-se o Ministério 

Público. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO. Juiz de Direito

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 18 de dezembro de 2017.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51166 Nr: 2600-13.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Primo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/Ofício nº: 3472/17

Vistos etc.

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

Defiro os benefícios da assistência judiciária. Anote-se.

I – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

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.

 II – DA CONTESTAÇÃO

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 

15 (quinze dias).

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, 

vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

III – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Serve a presente decisão como ofício para encaminhamento do processo 

à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52549 Nr: 2997-72.2017.811.0035

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivio Sapiecynski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52550 Nr: 2998-57.2017.811.0035

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elhomar de Fátima Couto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 
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expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52559 Nr: 3007-19.2017.811.0035

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximino Quirino de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12027 Nr: 855-76.2009.811.0035

 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): Aldo Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:MT - 1938-A, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617/MT

 Vistos etc.

Certifique-se a existência de documentos pendentes de juntada.

 Após, tornem-me conclusos para deliberações pertinentes.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 18 de dezembro de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14565 Nr: 599-65.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 05/03/2018 às 

14:00 horas, no CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30611 Nr: 506-68.2012.811.0035

 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: Eva Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENI COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 09/03/2018 às 

13:00 horas, no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31501 Nr: 1514-80.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 852,33 
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(oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 273/278 e acórdão de fls. 

325v. Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 132,83 (cento e trinta e dois reais e 

oitenta e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Quanto ao recolhimento da guia do preparo do Recurso 

de Apelação será gerado um único boleto no valor de R$ 342,65 

(trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) essa guia 

d e v e r á  s e r  r e t i r a d a  n o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/recursoApelacao. 

Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT aos 

cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31502 Nr: 1515-65.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Venerio Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 914,17 

(novecentos e quatorze reais e dezessete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 274/279 e acórdão de fls. 

327. Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 194,67 (cento e noventa e quatro 

reais e sessenta e sete centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

c i e n t i f i c a d o  d e  q u e  p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Quanto ao recolhimento da guia do preparo do Recurso 

de Apelação será gerado um único boleto no valor de R$ 342,65 

(trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) essa guia 

d e v e r á  s e r  r e t i r a d a  n o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/recursoApelacao. 

Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT aos 

cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31630 Nr: 1657-69.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reni Bilico dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 936,85 

(novecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 284/289 e acórdão de fls. 

334v. Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 217,35 (duzentos e dezessete reais 

e trinta e cinco centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

q u e  p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Quanto ao recolhimento da guia do preparo do Recurso 

de Apelação será gerado um único boleto no valor de R$ 342,65 

(trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) essa guia 

d e v e r á  s e r  r e t i r a d a  n o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/recursoApelacao. 

Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT aos 

cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31631 Nr: 1658-54.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Rosa de Oliveira Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 906,86 

(novecentos e seis reais e oitenta e seis centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de fls. 271/276 e acórdão de fls. 322v. Este 

valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 186,02 (cento e oitenta e seis reais e 

dois centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Quanto ao recolhimento da guia do preparo do Recurso 

de Apelação será gerado um único boleto no valor de R$ 342,65 

(trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) essa guia 

d e v e r á  s e r  r e t i r a d a  n o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/recursoApelacao. 

Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT aos 

cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31794 Nr: 1737-33.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 902,94 

(novecentos e dois reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 291/296 e acórdão de fls. 

342v. Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 183,44 (cento e oitenta e três reais e 

quarenta e quatro centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

q u e  p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Quanto ao recolhimento da guia do preparo do Recurso 

de Apelação será gerado um único boleto no valor de R$ 342,65 
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(trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) essa guia 

d e v e r á  s e r  r e t i r a d a  n o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/recursoApelacao. 

Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT aos 

cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31861 Nr: 186-81.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio José Arcoverde Angeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani Evandro Klasener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Castro Alves de 

Melo - OAB:25.383 - OAB/GO

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 06/03/2018, as 

14:00 horas, no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33296 Nr: 1693-77.2013.811.0035

 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: Gercilio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 05/03/2018 às 

13:00 horas, no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52548 Nr: 2996-87.2017.811.0035

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZEZIO DIAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52558 Nr: 3006-34.2017.811.0035

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilva Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11383 Nr: 286-75.2009.811.0035

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSBdS, GdSBdS, PTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT
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 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 06/03/2018, as 

16:00 horas, no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9679 Nr: 457-66.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva, ANDERSON OLIVEIRA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Sapiecinske Krampe, Olivio Frick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 07/03/2018, as 

13:00 horas, no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14712 Nr: 745-09.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernandes Silvério da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:10.990

 ser instruído com demonstrativo descriminalizado e atualizado do débito, 

bem como o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; 

o índice de correção monetária adotado; os juros aplicados e as 

respectivas taxas; o termo inicial e o termo final dos juros e da correção 

monetária utilizados; a periodicidade da capitalização dos juros, se for o 

caso; especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; 

indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.II – DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇAIntime-se o devedor, por meio de seu 

advogado, para efetuar o pagamento dos valores exequendos, qual seja 

R$ 3.849,46 (três mil oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis 

centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de honorários 

advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.Cabe frisar, se o 

pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários incidirão sobre o 

restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado artigo. Não 

efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

bens indicados pelo credor, em havendo.III – DA IMPUGNAÇÃOEm 

consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo de 

15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Altere-se 

a classe processual para cumprimento de sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”Às providências.Cumpra-se.Alto Garças/MT, 19 

de dezembro de 2017. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34639 Nr: 666-25.2014.811.0035

 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: Carlos David Dalcin Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monsanto do Brasil Ltda, MONSANTO 

TECHNOLOGI LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6811

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 05/03/2018, as 

17:30 horas, no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42005 Nr: 365-10.2016.811.0035

 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: MBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com 

Partilha de Bens, Guarda e Pensão Alimentícia, promovida por MARCIA 

BRITO DE ARRUDA em desfavor de JOSEFINO DOMINGOS DE ARAÚJO.

É relatório. Decido.

 Tendo em vista que foi realizada audiência dos presentes, conforme 

termo em anexo, bem como decorreu o prazo de suspensão solicitado 

pelas partes e ante a inércia destas em dar andamento nos presentes, 

EXTINGO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do NCPC.

Sem custas e honorários eis que a parte autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COLEHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51373 Nr: 2676-37.2017.811.0035

 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): Junio Marcos Emmel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a mora da devedora, 

DEFIRO 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, depositando-se o bem com o requerente ou nas mãos de 

quem este indicar, mediante identificação e compromisso de fiel 

depositário.Após executada a medida liminar, cite-se a requerida para, 

querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida 

pendente, o que equivale à somatória de todas as parcelas vencidas e 

vincendas, 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 B) no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a 

presente nos termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 

10.931/04. Consignem-se no mandado as advertências legais contidas no 

art. 344 do NCPC.Às providências.Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34198 Nr: 276-55.2014.811.0035

 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: BENEDITO RODRIGUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Giraldi Faria - 

OAB:7.245/MT, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - OAB:14909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corival Rezende Irineu - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 13 de 760



OAB:3404/GO

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 22/03/2018 às 

14:00 horas no CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40581 Nr: 1458-42.2015.811.0035

 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: MBDA, JDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDdCdAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo promovida por MARCIA 

BRITO DE ARRUDA e JOSEFINO DOMINGOS DE ARAÚJO.

 Conforme certidão de ref. 59, certificou-se o decurso de prazo, acerca 

da decisão de ref. 50.

É relatório. Decido.

 Tendo em vista que a parte autora devidamente intimada para proceder 

com prosseguimento do feito, quedou-se inerte, conforme certificado à 

ref. 59 extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do NCPC.

Sem custas e honorários eis que a parte autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COLEHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40630 Nr: 1480-03.2015.811.0035

 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: MBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Anulação de Termo de Acordo de Guarda com 

fundamento nos artigos 138, 139, I, 145, 167§ 1°, II, 171, II do Código Civil e 

de mais legislações pertinentes, promovida por MARCIA BRITO DE 

ARRUDA em desfavor de JOSEFINO DOMINGOS DE ARAÚJO.

É relatório. Decido.

 Tendo em vista que foi realizada audiência dos presentes, conforme 

termo em anexo, bem como decorreu o prazo de suspensão solicitado 

pelas partes e ante a inércia destas em dar andamento nos presentes, 

EXTINGO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do NCPC.

Sem custas e honorários eis que a parte autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COLEHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48987 Nr: 1514-07.2017.811.0035

 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 Fraga da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandra Alves de Moraes, Espólio de Nilton 

Fraga Ribeiro, Emília Fraga de Moraes, Sânia Larizy Fraga de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se, pessoalmente, a parte autora para que proceda o recolhimento 

da taxa de diligencia dos oficiais de justiça, bem como para que se 

manifeste em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05(cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9756 Nr: 495-78.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalício José Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, 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:

 Código: 9756

DECISÃO.

Vistos

 Considerando petição de fls. 153, HOMOLOGO o cálculo apresentado às 

fls. 119/124 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

Requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região mediante expedição de RPV – Requisição de 

Pequeno Valor, consoante dispõe no artigo 535, §3º, NCPC.

IV - Às providências.

Alto Garças/MT, 29 de novembro de 2017.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 11383 Nr: 286-75.2009.811.0035

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSBdS, GdSBdS, PTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 06/03/2018, as 

16:00 horas, no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32093 Nr: 343-54.2013.811.0035

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelson Luiz Dranca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cheminova Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:10.365-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

Cesar Passinato Amorim para que esse promova a imediata devolução do 

processo, em carga ao causídico por tempo excessivo, sob pena de 

busca e apreensão, além das sanções penais e administrativas 

pertinentes ao caso.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34497 Nr: 540-72.2014.811.0035

 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: Marcélia Aparecida Castro Chaves, BCCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Custódio Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Anderson 

Oliveira de Souza para que esse promova a imediata devolução do 

processo, em carga ao causídico por tempo excessivo, sob pena de 

busca e apreensão, além das sanções penais e administrativas 

pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37646 Nr: 346-38.2015.811.0035

 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: Edite Elias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora, para que essas 

apresente resposta ao recurso de apelação do requerido - REF. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42628 Nr: 653-55.2016.811.0035

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCCR, EGRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que essa 

atualize o débito alimentar, bem ainda acrescente a multa prevista em lei, 

para posterior prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48928 Nr: 1473-40.2017.811.0035

 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 BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESIDELMA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por B. V FINANCEIRA 

em desfavor de GESIDELMA ALVES DE OLIVEIRA, todos qualificados nos 

autos.

É o relatório. Decido.

Em análise dos autos, à ref. 10 a parte autora colacionou aos autos 

petição pugnando pela desistência da ação, e consequente extinção do 

feito.

Tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor. Sem honorários.

P.R. I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50767 Nr: 2464-16.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Baléstro Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 Assim, diante do exposto e, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 313, 

todos do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do 

denunciado CLÁUDIO BALÉSTRO OLIVEIRA, mantendo-a até ulterior 

deliberação em contrário.No mais, intime-se testemunha Rosa, no 

endereço certificado pelo Oficial de Justiça às fls. 171, para que esta 

informe o atual endereço da testemunha Edivan Silva Lima. Caso haja êxito 

na localização do paradeiro da testemunha Edivan Silva de Lima, 

expeça-se o necessário para a oitiva da testemunha. Se negativa a 

diligencia, dê-se vista dos autos ao MPE para que se manifeste, em 

seguida conclusos.Intimem-se. Ciência ao MP e a DPE.Às providências. 

Cumpra-se. ___________________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4613 Nr: 121-67.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIK, EEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT., Monica Valeria Cordeiro Lima - OAB:8.918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 15/03/2018 às 

15:45 horas no CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6543 Nr: 307-56.2006.811.0035

 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 do Carmo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, 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:

 Nos termos da CNGC, atendendo o disposto na Resolução 11/2014-TP, 

que determina que os Alvarás devem ser expedidos por meio eletrônico, 

IMPULSIONO o feito a parte autora para que decline os dados bancarios 

para fim de expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12179 Nr: 951-91.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25.698/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Laerte de Oliveira - 

OAB:3.568 - B

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao exequente para que esse 

informe se recebeu diretamente do executado os honorários de 
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sucumbência, objetos desta execução, vez que o devedor informou na fl. 

103 que realizou esse pagamento. Isso porque há depósito judicial apto a 

ser liberado ao exequente e. acaso já tenha recebido, o referido depósito 

deverá ser estornado ao executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13053 Nr: 259-58.2010.811.0035

 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: Olmir Antonio Cordenonzi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - OAB:6818, 

Sílvia Machado Muchagata - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 21/03/2018 às 

13:00 horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14879 Nr: 909-71.2011.811.0035

 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: Catarino Borges Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Akita - OAB:213095/SP, 

Paulo Humberto Moreira Lima - OAB:221274/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, atendendo o disposto na Resolução 11/2014-TP, 

que determina que os Alvarás devem ser expedidos por meio eletrônico, 

IMPULSIONO o feito a parte autora para que decline os dados bancarios 

para fim de expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30307 Nr: 161-05.2012.811.0035

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaid Arbid, Rosa Haidar Arbid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A, Paulo Vinícius Silva Goraib - OAB:158.029/SP, Ricardo 

Martinez - OAB:149.028/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192-MT, Joifer Alex Caraffini - OAB:13909-B/MT, Zaid Arbid - 

OAB:1.822-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 20/03/2018 às 

13:00 horas no CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31428 Nr: 1432-49.2012.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Alves de Carvalho, Fernando Cesar Passinato 

Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ricardo Augustin da Silveira, Alexandre 

Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Malheiros de Moura - 

OAB:11624-A/MT, Daniel da Cruz Muller Abreu Lima - OAB:6177 MT, 

Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 19/03/2018 às 

15:00 horas no CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31764 Nr: 108-87.2013.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Alves de Carvalho, Sebastião Carvalho Bastos 

Filho, Fernando Cesar Passinato Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT, Nadima Thays Dias de Mendoça - OAB:21160/O 

MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 16/03/2018 às 

13:00 horas no CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32115 Nr: 369-52.2013.811.0035

 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: Carlos David Dalcin Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silomax Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Stamm Gusmão - 

OAB:46021-PR, Felipe Gabriel Guidio Vilella - OAB:14.896/MT, João 

Carlos de Oliveira Junior - OAB:16833-PR, Marcelo Luiz Hille - 

OAB:32595-PR, Patrícia Fernanda Fanucchi Pinto - OAB:29543-PR, 

Valéria Martins de Oliveira - OAB:18815-PR

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 21/03/2018 às 

14:00 horas no CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41899 Nr: 312-29.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRO JOEL PLETSCH, JHONATAN DA 

SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos aos defensores para 

apresentação das alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42773 Nr: 704-66.2016.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPR, FRF, RRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora, para que se 

manifeste sobre a diligência de citação negativa - REF. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46355 Nr: 211-55.2017.811.0035

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVNDC, EDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu prosseguimento, considerando o resultado negativo 

das buscas de endereço do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47168 Nr: 567-50.2017.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cézar Ernani Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve alteração na forma dos depósitos de diligência 

de Oficial de Justiça, com a implantação da Central de Prodessamento de 

Diligências, mais uma vez IMPULSIONO os autos a autora, para que efetue 

o recolhimento da diligência de Oficial de Justiça, através do site do 

tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de 

Justiça, para cumprimento desta missiva, sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50257 Nr: 2247-70.2017.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS, IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...]Com aporte do relatório, vistas ao MPE para manifestação, 

e após conclusos para deliberações pertinentes ao caso.No mais, 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 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 citada, a parte ré 

deverá ser cientificada 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, vista ao MP para manifestação e, após, volvam-me conclusos 

para deliberações. Processe-se em segredo de justiça nos termos do art. 

189, II, do CPC, com gratuidade processual.A presente decisão vale como 

mandado citação/intimação, carta precatória e ofício no que couber. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51373 Nr: 2676-37.2017.811.0035

 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): Junio Marcos Emmel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que essa 

providencie o depósito da diligência de Oficial de Justiça, através do site 

do tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de citação e liminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53054 Nr: 7-74.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 Assim, diante do exposto e, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 313, 

todos do CPP, INDEFIRO o Pedido de Revogação de Prisão Preventiva do 

acusado Edinaldo Moraes de Souza, mantendo-a até ulterior deliberação 

em contrário.Passo à análise do recebimento da denúncia.Verifica-se que 

há indícios suficientes de autoria, bem como a materialidade do fato está 

devidamente evidenciada por meio dos elementos de prova constantes 

nos autos. Outrossim, a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do 

CPP e ausentes as hipóteses de rejeição previstas no artigo 395 do 

mesmo diploma processual, não restando motivos para sua rejeição, razão 

pela qual considero necessária a instrução do feito para melhor 

elucidação dos fatos. Desta forma, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Ministério Público Estadual em desfavor de EDINALDO MORAES DE 

SOUZA, como incurso nas disposições do artigo 129, §9º, do Código 

Penal Brasileiro nas disposições da 11.340/06.Nos termos do artigo 396 do 

CPP, cite-se e intime-se o réu para responder à acusação por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderão arguir preliminares, 

alegar tudo o que interessar às suas defesas, as provas que pretendem 

produzir, e, inclusive, arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 

as suas intimações, se necessário.Quedando-se inerte, desde que 

pessoalmente citado, ou acaso compareça para informar que não possui 

condições de constituir advogado, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

Estadual para defendê-lo, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo de 

10 (dez) dias para apresentar resposta à acusação.DEFIRO o quanto 

requerido na cota ministerial no que tange a certidão de antecedentes 

criminais do denunciado junto à Vara Única e Juizado Especial desta 

Comarca, proceda-se o necessário para a juntada da competente 

c e r t i d ã o .  À s  p r o v i d ê n c i a s . 

Cumpra-se________________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10944 Nr: 1398-16.2008.811.0035

 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: Ilza Fernandes, Osmar Domingos Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Neves de Castilho - 

OAB:146920/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Carvalho - 

OAB:155047/SP, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133/MT, Aveline 

Guerra da Silva - OAB:22987/MT, Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13.604-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 20/03/2018 às 

14:00 horas no CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11311 Nr: 242-56.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IdCMTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTZ, ALR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 21/03/2018 às 

16:00 horas no CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30099 Nr: 1102-86.2011.811.0035

 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: Benevides Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Bandeira - Transbandeira, Itaú 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON JOSÉ CARNEIRO 

JUNIOR - OAB:, LUCIMAR CRISITINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 Cód. 30099

SENTENÇA.

Vistos etc.

 Cuida-se de Ação Ordinária promovida por BENEVIDES ROSA DOS 

SANTOS em face de LUIZ FERNANDO BANDEIRA (TRANS BANDEIRA), 

pelos fatos e fundamentos expostos.

Posteriormente às fls. 235/236, adveio petitório informando que as partes 

compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à fls. 235/236, 

mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza os efeitos legais e via de 

consequência, EXTINGO o presentes feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado pelas partes à fl. 235 dos autos.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado com fundamento (art. 

1.000, parágrafo único, do NCPC, determino que seja certificado o trânsito 

em julgado.Após, em ordem remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 10 de janeiro de 2018.

_______________________________________

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32411 Nr: 723-77.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Pereira Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenildo Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 22/03/2018 às 

16:00 horas no CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33026 Nr: 1424-38.2013.811.0035

 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: Adélia Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelina Neres de Sousa 

Campos - OAB:3877,  Maicon Antonio Florêncio.  - 

OAB:OAB/MT20621-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.: 33026

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.

Alto Garças/MT, 11 de Janeiro de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33067 Nr: 1466-87.2013.811.0035

 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: Cleber Nunes de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerolina Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.: 33067

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.

Alto Garças/MT, 12 de Janeiro de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33362 Nr: 1756-05.2013.811.0035

 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: ODÉLIA MARIA CATULÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos etc.

Ante a admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT e perante a decisão que determinou a 

suspensão da tramitação dos processos pendentes de julgamento em 

curso no território do Estado do Mato Grosso, nos termos do Ofício 

Circular nº 178/2017/NUGEP/VQS proceda-se com a suspensão das 

demandas que versarem sobre o presente tema.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

No mais, aguardem-se ulteriores determinações.

 Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 15 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33995 Nr: 90-32.2014.811.0035

 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: OSVALDO QUEIROZ

 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
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 DECISÃO.

Vistos etc.

Ante a admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT e perante a decisão que determinou a 

suspensão da tramitação dos processos pendentes de julgamento em 

curso no território do Estado do Mato Grosso, nos termos do Ofício 

Circular nº 178/2017/NUGEP/VQS proceda-se com a suspensão das 

demandas que versarem sobre o presente tema.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

No mais, aguardem-se ulteriores determinações.

 Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 15 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34934 Nr: 907-96.2014.811.0035

 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: Adélia Soares Carvalho Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos etc.

Ante a admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT e perante a decisão que determinou a 

suspensão da tramitação dos processos pendentes de julgamento em 

curso no território do Estado do Mato Grosso, nos termos do Ofício 

Circular nº 178/2017/NUGEP/VQS proceda-se com a suspensão das 

demandas que versarem sobre o presente tema.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

No mais, aguardem-se ulteriores determinações.

 Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 15 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35051 Nr: 992-82.2014.811.0035

 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: SOLIMAR NUNES DE RESENDE

 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:

 Diante desse quadro, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro 

no artigo 487, inciso I do N.C.P.C. e artigo 52 e seguintes da Lei n° 

8.213/91, extinguindo o processo com resolução do mérito. Sem custas. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e honorários 

advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor 

corrigido da causa. Entretanto suspendo sua cobrança nos termos do 

artigo 98, §3º, do CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.Alto Garças/MT, 10 de janeiro de 

2018.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35132 Nr: 1060-32.2014.811.0035

 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: IBDS, Nadia Rosana Rodrigues Berigo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcondes Neto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 07/03/2018, as 

15:00 horas, no CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36458 Nr: 1800-87.2014.811.0035

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRRBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de alimentos proposta IZABELLA BERIGO DA SILVA, 

representado por sua genitora NÁDIA ROSANA RODRIGUES BERIGO DA 

SILVA, em desfavor de MARCONDES NETO DA SILVA, pelos fatos e 

fundamentos expostos.

Posteriormente à ref.54, as partes noticiaram compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref.54, mister a 

homologação.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

_______________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39862 Nr: 1177-86.2015.811.0035

 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: Márcia Marinha da Gama

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Servio Túlio de Barcelos - OAB:44.698 MG

 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 Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41874 Nr: 298-45.2016.811.0035

 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 Madalena Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Alto 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar “inaudita altera 
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pars” movida por MARIA MADALENA MARTINS por intermédio da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO, na pessoa de seu representante legal, e MUNICIPIO 

DE ALTO GARÇAS , tendo em vista o procedimentos cirúrgico denominado 

histerectomia.

À ref. 30 em decisão, a liminar foi indeferida.

A Defensoria Pública Estadual requereu a reconsideração em relação à 

retro decisão.

Em seguida, a ref. 45 o agravo de instrumento interposto pela Defesa foi 

indeferido.

Posteriormente, a Defensoria Pública requereu a extinção do feito, pois 

verificou-se que o procedimento cirúrgico pleiteado através da presente 

ação foi disponibilizado em favor da paciente.

Fundamento e Decido.

Tendo em vista que já fora realizada a cirurgia na paciente, conforme 

manifestação de ref. 52 restou caraterizada a perda superveniente do 

objeto e, consequentemente, do interesse de agir.

 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.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43077 Nr: 802-51.2016.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Guimarães da Silva, Jorge Luiz 

Granado, ELIANA BATISTA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Defensoria Pública da Comarca de 

Alto Garças-MT - OAB:, Jakson Ricardo Freier - OAB:13.420/MT, 

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13217

 Código n°: 43077

SENTENÇA.

Vistos etc.

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, denunciou PAULO CESAR GUIMARÃES DA SILVA, JORGE LUIS 

GRANADO E ELIANA BATISTA COUTINHO , como incurso nas penas do 

art. 33 “caput”, da Lei 11.343/2006.

 Narrou à denúncia que Consta dos inclusos autos que, em data e local 

não especificados, o denunciado JORGE LUIS GRANADO, consciente e 

dolosamente,fàrneceu 01 (uma) porção de substância análoga à 

maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, consoante Termos de Declaração de fls. 06; Boletim de 

Ocorrência nO2016.135497 de fl. 04; Relatório Policial de fls. 115 e demais 

elementos coligados aos autos, ao denunciado Paulo César Guimarães da 

Silva. Consta ainda que, no dia 22 de abril de 2016, por volta das 

19h13min, em Via pública ao lado do Colégio Estadual Ytrio Corrêa, Centro, 

nesta urbe, o denunciado PAULO CESAR GUIMARÃES DA SILVA, 

consciente e dolosamente, trazia consigo 01 (uma) porção de substância 

análoga à maconha, sem autorização ou

 em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante 

Termos de Declaração de fls. 06; Boletim de Ocorrência nO 2016.135497 

de fl. 04; Relatório Policial de fls. 115 e demais elementos coligados aos 

autos. Restou apurado que, no dia e local acima descritos, o denunciado 

Jorge Luiz Granado forneceu uma porção de substância análoga a 

maconha para o denunciado Paulo para que este vendesse. Ocorre que, o 

Policial Civil Edilson ouviu o denunciado Paulo dizer que a mercadoria já 

estava em mãos, e que o interlocutor poderia ir buscar. Diante disso, o 

policial solicitou apoio para a realização da abordagem e, após a 

verificação, lograram êxito em encontrar com o denunciado Paulo Cesar 

Guimarães da Silva a substância acima descrita. Ressalta-se que o 

denunciado Paulo confessou a prática do crime e alegou que há um mês 

está servindo de "avião" nesta Cidade, vendendo drogas para "dengo", o 

denunciado Jorge Luiz Granado.

 O Ministério Público aditou a denúncia com o fim de constar imputação 

delituosa em face de Eliana Batista Coutinho, informando que a denunciada 

guardava consigo, com a finalidade de revender, substância 

entorpecente, qual seja uma porção grande acondicionada em uma sacola 

plástica de cor branca, de uma substância esverdeada aparentando ser 

droga do tipo maconha, apreendida na área dos fundos da residência do 

conduzido Jorge Luiz Granado, uma porção grande acondicionada em uma 

sacola plástica, de uma substância esverdeada aparentando ser droga do 

tipo maconha, localizada e apreendida no interior da residência do 

conduzido Jorge Luiz Granado, uma porção "trouxinha" acondicionada em 

um pedaço de plástico transparente, de uma substância pastosa 

amarelada, aparentando ser droga do tipo pasta base de cocaína, 

localizada em apreendida dentro de um armário na cozinha da residência 

do conduzido, uma porção "trouxinha" acondicionada em um pedaço de 

plástico transparente, de uma substância pastosa amarelada, aparentando 

ser droga do tipo pasta base de cocaína, localizada em apreendida do lado 

externo da residência do conduzido, a quantia de R$821,25 (oitocentos e 

vinte e um reais, vinte e cinco centavos) apreendido em poder de Jorge 

Luiz Granado (já denunciado), sendo três cédulas de cem reais, duas 

cédulas de cinquenta reais, vinte cédulas de vinte reais, uma cédula de 

dez reais, uma moeda de um real e uma moeda de vinte e cinco centavos, 

a quantia de R$30,00 (trinta reais), apreendido em poder do usuário 

Gleidson Bernardes Carrijo de Resende, sendo uma cédula de vinte reais 

e uma cédula de dez reais..

O advogado de defesa de Jorge Luiz Granado apresentou defesa prévia 

em 07.10.2016. Em seguida, a denunciada Eliana Batista Coutinho 

apresentou sua defesa prévia (ref.33)

Por sua vez, o advogado de defesa de Paulo Cesar Guimaraes da Silva 

apresentou sua defesa prévia (ref.51)

A denúncia fora recebida em 18/01/2017(ref.53).

 Em audiência de Instrução e Julgamento, realizou-se a oitiva das 

testemunhas, Wilson Ferreira Filho e os réus Jorge Luiz Granado, Paulo 

César Guimarães da Silva foram interrogados (ref 99).

 Juntada de alegações finais da denunciada Eliana Batista 

Coutinho(ref.148)

 Em 26/09/2017 aportou-se aos autos o laudo definitivo do entorpecente. 

(ref.200)

 Outrossim, o MPE apresentou memoriais finais pugnando pela total 

procedência da ação nos exatos termos da denúncia em desfavor de 

Jorge Luiz Granado e Eliana Batista Coutinho e pugnou pela absolvição de 

Paulo césar Guimarães da Silva(ref.210).

 Juntada de novas alegações finais da denunciada Eliana Batista 

Coutinho(ref.214), seguidas das alegações finais do denunciado Jorge 

Luiz Granado(ref.218), e do denunciado Paulo Cesar Guimaraes(ref.222)

 FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a 

responsabilidade criminal de PAULO CESAR GUIMARÃES DA SILVA, 

JORGE LUIZ GRANADO E ELIANA BATISTA COUTINHO, anteriormente 

qualificados pela prática dos delitos descritos na denúncia.

 Do réu Paulo Cesar Guimarães da Silva

Pois bem. Examinando os autos verifico que a acusada fora denunciada 

pela suposta infração penal capitulada art.33 da Lei 11.343/2006.

 Cumpre mencionar, que nenhuma prova robusta restou produzida sob o 

crivo do contraditório, apta a legitimar a condenação da denunciada pelos 

referidos delitos. Assim, de rigor a absolvição do denunciado.

Ocorre que a autoria delitiva não restou suficiente demonstrada a ponto de 

embasar a prolação do édito condenatório.

Percebe-se que os depoimentos prestados não foram capazes de 

descrever o envolvimento do acusado nas práticas delituosas em 

questão.

No processo penal, a prova válida para a condenação do réu é aquela de 

certeza inconcussa, estreme de dúvidas quanto à autoria do crime e 

jamais de probabilidade. Meras suposições não podem acarretar 

condenação no âmbito criminal.

 Por fim, percebe-se que os indícios de autoria delitiva colhidos em sede 

inquisitorial não foram corroborados pela judicializada, razão pela qual é 

imperiosa a absolvição do acusado.

Neste sentido, tem se manifestado nossos Tribunais:

RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A 

prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e 

robusta, sem o que se impõe a absolvição do agente. (TJ-MG - APR: 

10208080032120001 MG , Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de 
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Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 25/06/2013). (destaquei).

Nesta esteira, apesar da existência de indícios que pairam contra o 

denunciado, na ausência de provas firmes e robustas, de rigor a 

incidência do in dubio pro Reo, com a consequente absolvição do 

denunciado por falta de provas.

 DO RÉU JORGE LUIZ GRANADO

A materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, 

boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação 

preliminar(ref,2) e definitivo positivo(ref.200) para a presença de Cannabis 

Sativa L. (maconha) nos materiais recolhidos, quais sejam, 02(duas) 

porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, 

constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e 

sementes, acondicionados no interior de tubos plásticos, cônicos e 

tampados.

A autoria também é certa.

Embora o denunciado tenha assumido que a droga encontrada em sua 

residência é de sua propriedade, bem como confirmou que Gleidson ligou 

pedindo a droga, e posteriormente ligou novamente para saber onde o 

acusado estava para ir levar o dinheiro, negou o crime afirmando que a 

droga era para seu próprio consumo e que as vezes dividia com Gleidson.

Neste diapasão, o depoimento dos policiais, João Batista Inocêncio Soares 

e Wilson Ferreira Filho, foram claros em afirmar que o acusado era alvo de 

investigações da polícia pela prática de crime de tráfico de drogas e que 

no dia dos fatos os policiais estavam fazendo campana próximo a 

residência do acusado Jorge Luiz, sendo que este estava sendo 

interceptado quando em dado momento um usuário identificado como 

Gleidson ligou pedindo droga, tendo o acusado falado que sua casa “tava 

embaçada” propondo para o usuário ir na sua residência buscar o 

entorpecente que estava em uma sacola, no interior de um balde dentro de 

uma máquina de lavar roupa nos fundos da casa e após deixar o dinheiro 

em um bar próximo a cadeia pública onde o acusado estava naquele 

momento. Informou, ainda, que fora feita a abordagem do usuário nos 

fundos da casa do réu Jorge Luiz e constatado uma porção de substância 

análoga a maconha, tendo imediatamente ligado para os outros policiais 

que estava dando apoio na operação para localizar o acusado Jorge Luiz. 

Na sequência, com autorização do acusado adentraram em sua residência 

e ao realizar buscas foi encontrado mais entorpecentes, além de ter sido 

encontrado com acusado quantia de mais de R$800,00 reais.

 Por sua vez, em seu interrogatório na Delegacia de Polícia o acusado 

afirmou que:

“[...]QUE instado a falar acerca dos motivos que levaram à sua prisão na 

RESPONDEU que não é verdadeira a imputação que lhe é feita, já que é 

apenas usuário de droga não vende; QUE a autuada Eliana Batista 

Coutinho é sua "paquera", sendo que ; mesma mora com o interrogando, 

perguntado se ela já buscou droga a seu favor na cidade de 

Rondonópolis/MT, RESPONDEU que nunca, sabendo que ela é usuária de 

droga, e sexta feira ela usou junto com o interrogando; QUE perguntado se 

conhece -Gleidson, vulgo "Camisinha", e se teve conversa ao telefone 

com ele na data de ontem, por volta das l5:OOhoras, RESPONDEU que sim, 

"ele ligou perguntou se eu estava em casa e se podia fumar debaixo do pé 

de pitanga na casa do interrogando, ao que respondeu que sim, já que a 

droga que ele iria fumar era dele mesmo; QUE não explicou ao 

"Camisinha"onde estava a droga na casa do interrogando, ~á que a 

substância era dele e ele sabia onde estava; QUE perguntado se solicitou 

ao Gledson que levasse o valor de trinta reais no bar, RESPONDEU que 

sim, mas que o citado valor era compensar o interrogando em razão de 

compra de droga para ambos os lados, ou seja, ora o interrogando compra 

e ora o Gledson compra para ambos usarem; QUE a droga encontrada no 

interior de sua residência. pertence ao interrogando; QUE a respeito da 

moto apreendida, responde que comprou há cerca de dois meses, da 

pessoa de Rodrigo que trabalha na Farmácia, QUE perguntado qual sua 

fonte de remuneração, RESPONDEU que é seu pai, pois costuma fazer 

serviço na chácara da família e também frequentemente ganha dinheiro em 

jogos de baralho e sinuca, QUE perguntado se não usa a motocicleta para 

vender droga, RESPONDEU que não; QUE afirma não conhecer as 

pessoas que lhe vendem droga nesta cidade, até porque nunca foi 

pessoalmente à "boca", sempre pede um "guri" para ir buscar; QUE possui 

outro número de telefone celular, a saber, (66) 9925-5815; QUE 

perguntado se recebe muitas ligações de usuários de drogas, 

RESPONDEU que somente dos colegas mesmo; QUE tinha 

aproximadamente umas três gramas de drogas em sua residência para 

seu uso, afirmando que a pasta base, uma "trouxinha" encontrada dentro 

do armário, também era para seu uso.

 Outrossim, em juízo o acusado alegou que as informações constantes na 

denúncia eram falsas, que a droga encontrada em sua residência era para 

seu consumo.

Nesta esteira, a versão de que a droga era apenas para seu consumo, 

diante das provas produzidas não merece prosperar, não havendo assim 

que se falar em desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei 

11.343/06), uma vez que, não há nenhuma prova que corrobore essa 

versão, ao revés das provas incontestes da mercancia ilícita de drogas, 

confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, bem como a 

forma que a droga estava acondicionada, a ligação de pessoa identificada 

como Gleidson pedindo droga ao denunciado e o fato de que o denunciado 

informou o lugar que a droga estava localizada para Gleidson pedindo que 

lhe pagasse a quantia de R$ 30,00(trinta reais).

Salienta-se que, o acusado, como costuma acontecer em delitos desta 

natureza, nega amplamente os fatos, em contrariedade com os demais 

elementos de prova constantes dos autos, em que se verifica a 

apreensão de material relacionado ao tráfico de drogas e se extrai 

depoimentos firmes dos policiais que realizaram o flagrante, aptos a 

comprovar a existência de narcotráfico.

Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, 

faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas 

testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria 

comprometer a repressão ao crime, ainda, mais quando corroborados por 

outros elementos jungidos no caderno processual.

 Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 

CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – 

ARGUMENTOS INCONSISTENTES – PROVA ROBUSTA DEMONSTRANDO 

A PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO PELO RECORRENTE – DEPOIMENTOS 

DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – 2. ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 3. ALTERAÇÃO DO REGIME 

INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA 

COMPROVADA – 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. É imperiosa a 

condenação pelo crime de tráfico de drogas quando os elementos 

probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria 

delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em 

qualquer uma de suas modalidades. A condição de usuário de substância 

entorpecente, não exclui de nenhuma forma, a prática do comércio 

malsão, pois, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei 

Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química 

e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do 

agente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio. 

Depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do recorrente 

são provas consistentes a serem sopesadas para a condenação, 

notadamente quando em sintonia com as demais evidências encontradiças 

no caderno processual. 2.Não há interesse recursal do recorrente quanto 

à redução da pena-base para o mínimo legal, porque o sentenciante, na 

primeira fase da dosimetria da pena, já estabeleceu a sanção no 

quantitativo mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal 

incriminador. 3. Diante da comprovada reincidência do recorrente, não há 

a possibilidade da fixação do regime de cumprimento da pena no 

semiaberto,em cumprimento ao disposto no art. 33, § 2º, b, do Código 

Penal. 4. Recursodesprovido. (Ap 129351/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado 

no DJE 15/02/2016)

Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal 

credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente 

razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não 

defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua 

palavra serve a informar o convencimento do julgador (TJSP: RT 

616/286-7)

Assim, materialidade e autoria delitivas restaram devidamente 

comprovadas. Portanto, de rigor a condenação do réu por esse crime.

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 

4º da Lei 11.343/06 pugnada pelo acusado, verifica-se que a mesma se 

mostra incabível no presente caso, haja vista que esta causa de 

diminuição, possui requisitos cumulativos e visa conferir uma 

proporcionalidade à repressão penal do pequeno traficante, assim 
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concebido o agente que, ipsis litteris, "seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 

organização criminosa”, concluindo-se assim que o agente não satisfaz 

as exigências para a aplicação desta causa especial de redução de pena, 

visto que é pessoa vinculada ao mundo dos crimes, não possuindo 

primariedade.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS 

POLICIAIS – PLEITO, AINDA, DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE; APLICAÇÃO 

DO ART. 33, 4° DA LEI 11.343-06; MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO 

PARA O ABERTO; E, SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRISÃO POR 

RESTRITIVAS DE DIREITO – PRETENSÕES IMPROCEDENTES – DOSE 

BÁSICA BEM ANALISADA PELO JUIZ – RÉU COM MAUS ANTECEDENTES 

– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O BENEFÍCIO – DOSE DE PENA QUE NÃO 

ENSEJA OS DEMAIS BENEFÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

 1 – É escorreita e não enseja reparos visando absolver pela prática de 

tráfico, a sentença condenatória calcada em elementos de provas a 

revelar prática comercial, com depoimentos harmônicos de policiais que 

fizeram a apreensão da droga em poder do agente. 2 – Se o juiz constata 

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente a pena-base não deve 

ser fixada pela dose mínima cominada, pois, há elemento negativo para 

justificar sua majoração. 3 – O benefício do artigo 33, § 4° da lei 11.343-06 

só deve ser concedido se o agente preenche todos os requisitos 

necessários; não sendo possível sua aplicação se o réu possui maus 

antecedentes por responder a outras ações penais.4 – É evidente que a 

pena aplicada ao réu (05 anos e 06 meses) por infração à lei de 

repressão ao tráfico inviabiliza a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos ou modificação do regime fechado para 

o aberto”.

Assim, entendo confirmada a materialidade e existência de suficientes 

indícios de autoria, configurando o crime de Tráfico Ilícito de Drogas, vez 

que se depreende nítido contexto de mercancia de drogas, seja pela droga 

apreendida, quanto pelo contexto em que estava inserido, não operando 

em favor do réu JORGE LUIZ GRANADO qualquer excludente de ilicitude 

ou culpabilidade, merecendo ser incurso nas penas do art. 33 caput, da 

Lei 11.343/2006.

DA RÉ ELIANA BATISTA COUTINHO

A materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, 

boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação 

preliminar(ref,2) e definitivo positivo(ref.200) para a presença de Cannabis 

Sativa L. (maconha) nos materiais recolhidos, quais sejam, 02(duas) 

porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, 

constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e 

sementes, acondicionados no interior de tubos plásticos, cônicos e 

tampados.

A autoria também é certa.

Embora, em depoimento em juízo a denunciada negue qualquer tipo de 

envolvimento com denunciado Jorge Luiz, verifica-se em que seu 

depoimento em sede inquisitorial a denunciada afirmou que conheceu o 

denunciado na Boate 40 Graus, que mantinha relacionamento amoroso 

com o denunciado acerca de 04(quatro) meses e que ficava na casa do 

mesmo no período de 02h00min de todos os dias.

 Por sua vez, em seu interrogatório na Delegacia de Polícia destoando da 

versão apresentada em juízo a denunciada afirmou que:

“[...]QUE neste ato está acompanhada de seu advogado, Dr. Carlos 

Eduardo Zanchet Girardello; QUE a interroganda informa que reside nesta 

cidade de Alto Garças/MT por um período aproximado de três meses, 

sendo que antes residia na cidade de Mirassol do Oeste/MT; QUE a 

interroganda afirma que veio até esta cidade pelo motivo de trabalhar na 

lBN - BOATE40 GRAU; QUE instada a falar acerca de sua prisão na data 

de hoje, 21/05/2016,1090 após ser presa por envolvimento em Tráfico 

Ilícito de Drogas com seu companheiro Jorge Luiz Granada; QUE 

questionado para a interroganda sobre a quanto tempo convive e/ou 

namora com Jorge Luiz Granada, conhecido popularmente como "Dengo", 

RESPONDEU que há aproximadamente 04 (quatro) meses, informando 

que:"ficavam juntos", isto é, em relação amorosa; QUE na data de hoje, 

21/05/2016, a interroganda fora abordada pela equipe de policiais civis 

lotados nesta Delegacia, na residência de "Dengo", local onde fora 

encontrada uma porção grande análoga a maconha numa sacola de cor 

branca no interior de um balde de cor azul próximo a máquina de lavar 

roupas, mais outra porção grande substância análoga a maconha 

localizada dentro de um recipiente de plástico usado para colocar garrafa 

de cerveja, em cima da geladeira, ademais fora localizado na cozinha uma 

trouxinha pequena de substância pastosa amarelada análoga a pasta 

base de cocaína, e também fora encontrado na área externa da casa uma

trouxinha pequena de substância pastosa amarelada análoga a pasta 

base de cocaína; QUE a interroganda informa que só chegou na referida 

residência quando a abordagem e/ou diligência dos policiais estava em 

andamento; QUE questionado para a interrogando onde conheceu a 

pessoa de "Dengo", RESPONDEU que o conheceu na "Boate 40 graus"; 

QUE questionado para a interroganda se possui conhecimento que 

"Dengo" comercializa drogas na cidade de Alto Garças. RESPONDEU 

negativamente ao questionamento, informando que: "Só sabia que ele era 

usuário"; QUE questionado para a interroganda se comercializa ou já 

comercializou drogas nesta cidade ou em outro lugar, RESPONDEU 

negativamente ao questionamento, dizendo: "Não"; QUE questionado para 

a interroganda se é usuária de drogas, RESPONDEU afirmativamente ao 

questionamento, dizendo: "Sim", informando que

faz uso de maconha; QUE questionado para a interroganda sobre os 

horários que "ficava" na casa de Dengo, RESPONDEU que por volta de 

02:00 horas de todos, os dias; QUE questionado para a interroganda se 

em algum momento buscou "drogas" na cidade de Rondonópolis e trouxe 

para Alto Garças para ser comercializada, RESPONDEU que: "Não, em 

nenhum momento"; QUE questionado para a interroganda acerca de 

quanto tempo faz uso de droga do tipo maconha, RESPONDEU que há 

quatro anos; QUE questionado para a interroganda sobre como era 

pesado e/ou dividido as drogas no intuito de vendê-las, se utilizava algum 

aplicativo do seu aparelho de celular como balança de precisão, 

RESPONDEU que "Não mexia com a droga; QUE questionado para a 

interroganda sobre quais os tipos de drogas que eram comercializadas, 

RESPONDEU que não deseja responder sobre este questionamento; QUE 

questionado para a interroganda sobre quem fazia a divisão, a medição 

das porções dos três tipos de drogas. maconha, pó, pasta base, 

RESPONDEU que: "não sabia como pesar, medir, não mexia com isso";

QUE questionado para a interroganda onde estava na data de 16/05/2016, 

se teria ido a cidade de Rondonópolis/MT, RESPONDEU negativamente ao 

questionamento, informando que estava na casa de Dengo, que "estava 

frio e ficou em casa o tempo todo"; QUE perguntado para a interroganda 

sobre que meio de transporte se utilizou para ir até a cidade de 

Rondonópolis, RESPONDEU negativamente ao questionamento, dizendo: 

"Não fui"; QUE questionado para a interroganda se conhece pessoa 

conhecida como "Camila", RESPONDEU que a conhece há quatro meses, 

informando que a conheceu na "Boate 40 grau", informando que Camila se 

relacionou amorosamente com Dengo antes do relacionamento da 

interroganda com Dengo; QUE questionado para a interroganda se 

conhece pessoa conhecida como Natielly, alcunha Tiely, RESPONDEU 

negativamente à indagação; QUE perguntado para a interroganda se 

conhece pessoa conhecida como Jadson, RESPONDEU negativamente à 

indagação; QUE questionado para a interroganda se Camila tem algum 

relacionamento com pessoa de alcunha "Mandioca", RESPONDEU que não 

sabe, pois não tem amizade com Camila;

Neste diapasão, o depoimento dos policiais, João Batista Inocêncio Soares 

e Wilson Ferreira Filho, foram claros em afirmar que durante as 

investigações com base na interceptação telefônica ficou demonstrado 

que a acusada Eliana era parceira do réu Jorge Luiz na venda de 

entorpecentes, a qual ia até a cidade de Rondonópolis/MT buscar drogas 

para comercializarem juntos em Alto Garças/MT.

Outrossim, em juízo a denunciada alegou que as informações constantes 

na denúncia eram falsas, alegando que não tinha nenhum envolvimento 

com o denunciado Jorge Luiz, no entanto restou claro que a denunciada 

tentava se desvencilhar das acusações, uma vez que em sede 

inquisitorial afirmou que tinha relacionamento amoroso com Jorge Luiz, 

bem como frequentava a casa do denunciado.

Nesta esteira, a versão da denunciada, diante das provas produzidas não 

merece prosperar.

Salienta-se que, a acusada, como costuma acontecer em delitos desta 

natureza, nega amplamente os fatos, em contrariedade com os demais 

elementos de prova constantes dos autos, em que se verifica a 

apreensão de material relacionado ao tráfico de drogas e se extrai 

depoimentos firmes dos policiais que realizaram o flagrante, aptos a 

comprovar a existência de narcotráfico.

Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, 
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faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas 

testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria 

comprometer a repressão ao crime, ainda, mais quando corroborados por 

outros elementos jungidos no caderno processual.

 Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 

CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – 

ARGUMENTOS INCONSISTENTES – PROVA ROBUSTA DEMONSTRANDO 

A PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO PELO RECORRENTE – DEPOIMENTOS 

DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – 2. ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 3. ALTERAÇÃO DO REGIME 

INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA 

COMPROVADA – 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. É imperiosa a 

condenação pelo crime de tráfico de drogas quando os elementos 

probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria 

delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em 

qualquer uma de suas modalidades. A condição de usuário de substância 

entorpecente, não exclui de nenhuma forma, a prática do comércio 

malsão, pois, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei 

Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química 

e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do 

agente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio. 

Depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do recorrente 

são provas consistentes a serem sopesadas para a condenação, 

notadamente quando em sintonia com as demais evidências encontradiças 

no caderno processual. 2.Não há interesse recursal do recorrente quanto 

à redução da pena-base para o mínimo legal, porque o sentenciante, na 

primeira fase da dosimetria da pena, já estabeleceu a sanção no 

quantitativo mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal 

incriminador. 3. Diante da comprovada reincidência do recorrente, não há 

a possibilidade da fixação do regime de cumprimento da pena no 

semiaberto,em cumprimento ao disposto no art. 33, § 2º, b, do Código 

Penal. 4. Recursodesprovido. (Ap 129351/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado 

no DJE 15/02/2016)

Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal 

credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente 

razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não 

defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua 

palavra serve a informar o convencimento do julgador (TJSP: RT 

616/286-7)

Assim, materialidade e autoria delitivas restaram devidamente 

comprovadas. Portanto, de rigor a condenação da ré por esse crime.

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 

4º da Lei 11.343/06 pugnada pelo acusado, verifico que a acusada faz jus 

ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 

11.343/06, haja vista que a causa de diminuição em tela, visa conferir uma 

proporcionalidade à repressão penal do pequeno traficante, assim 

concebido o agente que, ipsis litteris, "seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 

organização criminosa".

 Nesse sentido:

 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA 

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11343/06 – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS – BENESSE CONCEDIDA – REGIME ABERTO 

– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA 

DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAL SOPESADAS- RECURSO PROVIDO. De 

ofício, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base acima do 

mínimo legal deve ser afastada, face à ausência de elementos concretos 

para aferir como desfavoráveis as moduladoras do art. 59 do CP. 

Preenchidos os requisitos necessários, impõe-se o reconhecimento da 

causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Se o 

quantum da pena é abaixo de 4 anos e as circunstâncias não são 

totalmente desfavoráveis, cabe fixar o regime aberto para início de 

cumprimento da pena. Cabe substituição da pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direitos, eis que o Apelante preenche os requisitos 

do art. 44, I a III do CP Contra o parecer, recurso provido. TJ-MS - 

Apelação APL 00153303920148120001 MS 0015330-39.2014.8.12.0001 

(TJ-MS). Data de publicação: 27/10/2015.

Logo, seguindo-se tal viés interpretativo no caso em voga, corrobora-se a 

aplicação desta causa excepcional de diminuição no patamar de 2/3 (dois 

terços) ante a natureza da droga.

Assim, entendo confirmada a materialidade e existência de suficientes 

indícios de autoria, configurando o crime de Tráfico Ilícito de Drogas, vez 

que se depreende nítido contexto de mercancia de drogas, seja pela droga 

apreendida, quanto pelo contexto em que estava inserido, não operando 

em favor do ré ELIANA BATISTA COUTINHO qualquer excludente de 

ilicitude ou culpabilidade, merecendo ser incurso nas penas do art. 33 

caput, da Lei 11.343/2006.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os Réus 

ELIANA BATISTA COUTINHO e JORGE LUIZ GRANADO,, devidamente 

qualificados nos autos, como incursos nas sanções previstas no art. 33 

“caput”, da Lei 11.343/2006, e para ABSOLVER PAULO CESAR 

GUIMARÃES DA SILVA, qualificado nos autos, ante a falta de provas para 

condenação, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosimetria da pena do réu JORGE LUIZ GRANADO.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: possui reincidência – autos código 23099 – alto 

Taquari/MT , no entanto postergo sua análise para a 2º fase para evitar 

bis in idem;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: não destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a 

valorar;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

i) Natureza da droga/Quantidade da substância: comuns à espécie.

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) 

dias-multa.

 Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes. No 

entanto, está presente agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do 

Código Penal), pela qual agravo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses 

e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa passando a dosar a pena 

provisória no patamar de 06 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 

com pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

 Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena, 

portanto mantenho a pena do réu no patamar 06 (cinco) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão, com pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e 

seis) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), 

vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos 

sobre a capacidade financeira do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, em razão da 

reincidência.

Verifico que, na situação em tela, torna-se incabível a aplicação da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem 

como, a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), devido a 

reincidência e quantum da pena fixada.

DA DOSIMETRIA DA PENA DA RÉ ELIANA BATISTA COUTINHO

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

 j) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

k) Antecedentes: não possui maus antecedentes;

l) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

m) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, 

nada tendo a valorar;

n) Motivos: comuns à espécie;
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 o) Circunstâncias: não destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a 

valorar;

p) Consequências: não foram graves;

q) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

r) Natureza da droga/Quantidade da substância: comuns à espécie.

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) 

dias-multa.

 Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes. 

Não incidem atenuantes permanecendo a pena provisória no patamar de 

05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) 

dias-multa.

 Na terceira fase, não há causas de aumento e pena, porém encontra-se 

presente causa minorante de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 

11.343/06, visto que o acusado preenche os requisitos da mesma, aplico a 

minorante no patamar máximo de 2/3, tornando a pena concreta e 

definitiva em desfavor de ELIANA BATISTA COUTINHO no patamar 01 (um) 

ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (trezentos e trinta e três) 

dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), 

vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos 

sobre a capacidade financeira do réu.

 O regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO.

Verifico que, na situação em tela, torna-se cabível a aplicação da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma 

vez que o réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, 

revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) 

restritivas de direito, quais sejam prestação de serviços à comunidade e 

limitação de fim de semana nos termos do art. 43, incisos III e IV do CP, a 

serem determinadas pelo Juízo da Execução Penal.

 DAS DETERMINAÇÕES GERAIS

Em razão do quantum de pena fixado, da reincidência, e por persistirem os 

motivos da segregação cautelar, os quais mantenho in totum e utilizo como 

razão de decidir (fundamentação per relationem), não concedo o direito ao 

réu JORGE LUIZ GRANADO de recorrer em liberdade. Quanto a Ré Eliana 

Batista por já se encontrar em liberdade, assim dever permanecer.

Sem custas, haja vista que concedo aos réus o benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Condeno o Estado do Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios ao advogado dativo, Dr. Jackson Ricardo Freier - OAB/MT 

13420, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, se 

tal providencia ainda não foi edificada, nos termos do parágrafo 1º, do 

artigo 32, da Lei de Drogas.

 Considerando que não foi comprovada a origem lícita da quantia de 

R$821,25 (oitocentos e vinte e um reais, vinte e cinco centavos) 

apreendido em poder do réu Jorge Luiz Granado, bem como do veículo 

motocicleta marca Honda CG 150 Titan ES, cor preta, placa NFL-4156/Alto 

Garças/MT, apreendida em poder do réu Jorge Luiz Granado; um aparelho 

telefônico celular marca Alcatel, cor preta, cor preta; e a quantia de 

R$30,00 (trinta reais), apreendida em poder do usuário Gleidson 

Bernardes Carrijo de Resende, decreto o perdimento dos bens e valores 

apreendidos em favor da União a ser revertido em favor da SENAD.

 Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos Réus no rol dos 

culpados; comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso 

III, da CF/88; comunique-se ao instituto de identificação civil; expeça-se o 

necessário para execução da pena e designação de audiência 

admonitória e efetivem-se as demais formalidades legais e arquive-se o 

presente feito, procedendo-se com as baixas e anotações necessárias.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a Defensoria Pública Estadual 

e o condenado, pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer 

o que será feito mediante termo, tudo a teor do artigo 1421 e parágrafo 

único da CNGCGJ/MT.

Expeça-se Guia de Execução Provisória dos condenados.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45505 Nr: 1839-16.2016.811.0035

 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: REGINALDO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIC OPERAÇOES COBRANDED DA FIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação Ordinária com Pedido Liminar de Tutela de Urgência 

proposta por REGINALDO PEREIRA DE SOUZA em desfavor de FIC 

OPERAÇÕES COBRANDED DA FIC pelos fatos e fundamentos expostos. 

(ref.02)

 Outrossim, as partes noticiaram que compuseram acordo à ref.59.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref.59, mister a 

homologação.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas se existentes pelo Requerido. Sem honorários.

Certifique-se imediatamente o transito em julgado (artigo 1000, § único do 

CPC.)

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

 Após ao arquivo com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

_______________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 47502 Nr: 705-17.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renildo Fraga Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do requerido para 

que manifeste-se acerca da certidão de ref.35(Certifico, que de acordo 

com o que consta no termo de audiência conciliatória(Ref.26), os dados 

para depósito são: Caixa Econômica Federal, Agência: 3431, Conta 

corrente 00021780-8, Operação 001, favorecido RENILDO FRAGA 

RAMOS, CPF: 458.531.851-87.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 47861 Nr: 876-71.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LLAdS, CASDS, RSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor da sentença de ref.35.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48808 Nr: 1396-31.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAGELA OLIVEIRA DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Hermes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Alimento, 

Guarda e Partilha de Bens movida pelos requerentes NAJELA OLIVEIRA 

DOS SANTOS ROGÉRIO HERMES.

É o relatório. Decido.

Em observância ao fato de que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, RECONHEÇO E DECRETO A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO 

ESTÁVEL das partes e HOMOLOGO, por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes.

Em consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes o benefício da 

gratuidade da justiça.

 Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, após a intimação das partes, e, com 

fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do NCPC, determino que seja 

certificado o trânsito em julgado e arquivado os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Serve a presente como mandado.

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51191 Nr: 2610-57.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Modificação de Guarda c/c Regulamentação de 

Visitas e Tutela de Urgência proposta por RICARDO RODRIGO DE 

BARROS, em desfavor de WAGNA ALVES DE OLIVEIRA, pelos fatos e 

fundamentos expostos.

Posteriormente à ref.53, em audiência de conciliação as partes 

compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref.53, mister a 

homologação.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil.

Defiro o pedido à ref 54, devendo a psicologa do Fórum efetuar nova visita 

aos Autores visando oferecer o apoio psicologico necessário visando a 

facilitação do dialogo entre as partes.

Custas e honorários conforme acordado.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

_______________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53149 Nr: 40-64.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO JOSÉ NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Ofício n. 63/18.Vistos etc. [...]VI – DA CONTESTAÇÃOCom a 

juntada do laudo cite-se o requerido para que esse apresente 

contestação, no prazo de 15 (quinze dias).Por sua vez, decorrido o prazo 

de contestação, havendo preliminares, vista ao autor para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.POSTERGO a análise do pedido liminar para 

após a juntada do laudo pericial.VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAISServe a 

presente decisão como ofício para encaminhamento do processo à 

Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do CPC.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-98.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS DIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) e 

Direito Lener Leopoldo da Silva Coelho Dados do Processo: Processo: 

1000013-98.2017.8.11.0035; Valor causa: R$ 37.480,00; 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: ELIS DIAS PEREIRA DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) Nome: ELIS DIAS PEREIRA DA SILVA Endereço: 

AVENIDA 15 DE NOVEMBRO Nº 313, VILA MORENA, ALTO GARÇAS - MT 

- CEP: 78770-000 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 20/02/2018, às 15:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. No caso de audiência de conciliação, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. 3. As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Alto Garças, 

14 de dezembro de 2017. GERSON NUNES DOS SANTOS Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO 

GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes
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 Cod. Proc.: 43837 Nr: 2191-60.2017.811.0092

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACKENBAUER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS do Processo de Código n° 43837

Vistos.

Trata-se de execução proposta pelo Sicredi Sul S/A em desfavor do 

executado Backenbauer de Oliveira, ambos qualificados.

 À fl. 90 pugnou pela extinção da execução face ao pagamento do débito.

 É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Com o pagamento do valor reclamado, os executados cumpriram com o 

disposto no art. 924, II, do CPC/15, resultando assim por satisfeito o objeto 

pedido, pelo que, impõe-se a extinção do processo.

O feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil/15, “verbis”:

 “Art. 924: extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita.

 DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos já fundamentados, JULGO EXTINTO o 

processo nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil/15, 

extinguindo-se o feito com julgamento de mérito.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

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.

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

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Alto Taquari-MT, 13 de dezembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 43840 Nr: 2194-15.2017.811.0092

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACKENBAUER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Autos do Processo de Código nº. 43840

Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

às fls. 124/125.

2. É o sucinto relato do necessário.

 3. Fundamento e Decido.

4. 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.

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 c/c art. 924, inciso II, ambos do 

CPC/2015, para que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial 

celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

presente feito.

6. 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.

7. DETERMINO que sejam baixadas todas as restrições e/ou penhoras 

existentes nos autos.

 8. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 39358 Nr: 1815-11.2016.811.0092

 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: GIOVANA MARIA DE PAULA MENZOTTI, Vera Lúcia 

Augusta de Souza, ALZIRENE FELIX DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Comissão Examinadora do 

Concurso Público nº 001/2015

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:18045/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GÓES DOS SANTOS 

- OAB:18243/O

 Ante o exposto, denego a segurança pleiteada em face da ausência de 

direito líquido e certo, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil 

c.c. art. 14, da Lei nº 12.016/2009.Sem ônus sucumbenciais, nos termos 

do art. 25 da Lei 12.016/09.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Expeça-se o necessário.Transitada em julgada a ação, 

certifique-se o trânsito e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se.Alto Taquari, 8 de fevereiro de 

2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 43054 Nr: 1724-81.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calcario Ouro Branco Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Joel de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO PONCIANO NUNES D 

ACOSTA - OAB:35025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pela 

CALCÁRIO OURO BRANCO LTDA contra MAURÍCIO JOEL DE SÁ, ambos 

qualificados nos autos.

 2. Antes mesmo de se proceder à citação do executado, aportou aos 

autos acordo firmado entre as partes (fls. 58/60), pugnando por sua 

homologação e consequente extinção da presente ação.

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, § 2.º, do CPC, e atendendo-se ainda ao 

disposto no inciso III do art. 487 do CPC, para que produza os devidos 

efeitos legais o acordo extrajudicial celebrado pelas partes, constante da 

ref. 5, HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Custas e despesas processuais pro rata, salvo se de outra forma for 

avençado entre as partes no bojo do acordo.

6. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 20 de outubro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30960 Nr: 460-68.2013.811.0092

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCSS, ACSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Donizetti Ferreira 

Cerantes - OAB:14255-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO TAQUARI - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 460-68.2013.811.0092 Código: 30960

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: P. C. DE S. S. e A. C. S. S

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: P. C. DE S. S. Filiação: Juliana Souza da 

Silva, data de nascimento: 16/04/1998, brasileiro(a), natural de 

Confresa-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Carlos Irigaray Filho Nº 165, 

Bairro: Vila Nova, Cidade: Alto Taquari-MT,

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/08/2013

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.

 SENTENÇA: “Ato infracional. Autos n.º 460-68.2013.811.0092 – Cód. 

30960 Vistos etc.Trata-se de representação proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor das adolescentes 

P. C. DE S. S. e A. C. S. S., ambas qualificados. Concedida a remissão 

condicional as adolescentes, consistente na prestação de serviço à 

comunidade, o que foi homologado às fls. 41/41verso. Instado, o douto 

representante do Ministério Público pugnou pela extinção do feito, ante o 

cumprimento da remissão (fl. 57). Eis o breve relatório. Decido. 

Compulsando os autos vejo que a extinção da punibilidade quanto às 

representadas é medida que se impõe, pois cumprida integralmente a 

condição imposta, conforme ofício de fl. 53, o que faço com base no art. 

126, parágrafo único, in fine, da Lei n.º 8.069/90, em aplicação analógica. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, declaro por sentença, extinta a pretensão 

socioeducativa de P. C. DE S. S. e A. C. S. S., com fulcro no artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil c/c 126, parágrafo único, in fine, da Lei 

n.º 8.069/90. Na hipótese de não localização das menores ou de seus 

responsáveis, autorizo desde já a intimação da sentença por edital. 

Transitada em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Taquari/MT, 

12 de junho de 2017. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito. Eu, 

Frantiesco Lopes Duarte - Analista Judiciário, digitei.”

Alto Taquari - MT, 15 de janeiro de 2018.

Everton Donizetti Ferreira Cerantes

Gestor Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30053 Nr: 900-98.2012.811.0092

 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 Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III- DISPOSITIVO -Pelo exposto, por tudo mais que dos autos consta e com 

fulcro nos fundamentos que fazem parte integrante desta decisão:3.1 - 

julgo procedente o pedido inicial, com fundamento no Decreto-lei nº 

911/69, para declarar rescindido entre as partes o contrato de fls. 12/14, 

nos moldes do decreto referenciado, com as alterações da Lei 10.931/04, 

esclarecendo-se que, nos termos do § 1º do art. 3º daquele decreto, a 

propriedade e a posse plena do veículo MARCA/MODELO CHEVROLET 

PRISMA MAXX 1.4 8V(E; COR: BRANCA – ANO/MODELO 07/07; CHASSI 

9BGRM69807G222325; PLACA DTB 3313 fica em poder da parte 

requerente;3.2 - condeno o réu ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que, a teor do art. 85, § 8º do 

CPC/15, arbitro em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ressalvado o 

disposto na Lei 1.060/50, se devidamente comprovado nos autos;3.3 - 

faculto a venda do bem pela parte autora, na forma do art. 2º, in fine, do 

Decreto-lei 911/69.Transitada esta em julgado, intime-se o interessado a 

requerer o que de direito. Nada havendo, dê-se baixa e arquivem-se, com 

as respectivas anotações, averbações e comunicações de 

es t i l o .Expeça -se  o  nece s s á r i o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intime-se.Cumpra-se.Alto Taquari/MT, 15 de abril de 2016.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37163 Nr: 460-63.2016.811.0092

 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: BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 37163

Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 43.

2. DETERMINO que se proceda à consulta de endereço do executado junto 

ao sistema BACENJUD.

3. Caso seja localizado o novo endereço do executado, EXPEÇA-SE 

mandado de citação se residente nesta Comarca. Se noutra, EXPEÇA-SE 

carta precatória, com prazo de 30 dias, nos termos da decisão inaugural.

4. Após, CONCLUSOS.

 5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Taquari /MT, 09 de janeiro de 2017.

FABIO ALVES CARDOSO

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 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:

 Certifico que, em cumprimento ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, publicado 

no DJE 10041, com entrada em vigor em 26.06.2017, que dispõe sobre o 

novo sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por 

meio de guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), intimo 

a parte interessada, por meio de seu advogado, a proceder o devido 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45669 Nr: 3145-09.2017.811.0092

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antonio de Padua de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIO JHONATAN BARBOSA 

GOELZER - OAB:24.322/MT, RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - 

OAB:17895
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Ante o exposto, DEIXO DE APRECIAR A POSTULAÇÃO.5. Após, o 

término do plantão judiciário – recesso forense, REMETAM-SE os autos 

para apreciação do pedido sobredito ao Juízo regular, no primeiro dia útil.6. 

EM VIRTUDE DO REGIME DE PLANTÃO, QUE SIRVA ESTA DECISÃO COMO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO. 7. CUMPRA-SE e INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45728 Nr: 15-74.2018.811.0092

 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: MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FERMINO DE OLIVEIRA - PREGOEIRA 

OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada.Notifique-se a autoridade 

apontada como coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

informações (art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09).Após, abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público.Intime-se a Impetrante desta decisão.Alto 

Taquari/MT, 16 de janeiro de 2018. Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 36471 Nr: 188-69.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO TAQUARI - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 188-69.2016.811.0092, Código 36471

 ESPÉCIE: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Delegacia de Policia Civil

PARTE REQUERIDA: P. H. C. DA S. (Menor Infrator) e Fabiana Andreia 

Chiacchio (Representante).

INTIMANDO(A, S): P. H. C. DA S. (Menor Infrator): Cpf: 06193954198, Rg: 

2751234-7, Filiação: Fabiana Andreia Chiacchio e Wilhans da Silva, data 

de nascimento: 27/02/1999, brasileiro, natural de Alto Araguaia-MT, 

solteiro, estudante e serviços gerais, Endereço; Lugar Incerto e Não 

Sabido e Fabiana Andreia Chiacchio (Representante): Cpf: 

958.663.881-20, RG:3729009, Filiação: Pedro Nicolau Chiacchio e Cleonice 

Maria Vieira Chiacchio, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/03/2016

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.

 SENTENÇA: “Vistos em correição. Trata-se de procedimento instaurado 

para apuração de ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 311 

do Código de Trânsito Brasileiro, supostamente perpetrado pelo 

adolescente “P. H. C. da S.”, qualificado nos autos. Auscultado, o douto 

representante do Ministério Público concedeu remissão ao menor, como 

forma de exclusão do processo, c/c medida de advertência, consoante 

parecer de p. 23/24. É sucinto relato, fundamento e decido. A remissão 

deve ser homologada. Pois bem, disciplina o art. 181 do ECA: “Art. 181. 

Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo 

representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que 

conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade 

judiciária para homologação”. Na lide em questão, o parquet em análise 

detida dos autos, concedeu remissão cumulada com advertência ao menor 

e pugnou pela homologação judicial. Em situações desta espécie, cabe à 

autoridade judiciária, ou a homologação da referida remissão, ou a 

remessa dos autos ao Procurador-Geral da Justiça para oferecimento da 

representação, ou determinação de outro membro do Ministério Público 

para fazê-lo, conforme se extrai da inteligência dos §§ 1.º e 2.º do art. 181 

da Lei n.º 8.069/90. Compulsando os autos, vislumbro que assiste razão 

ao Ministério Público, eis que as circunstâncias fáticas demonstram 

estarem ausentes os elementos necessários à deflagração da 

representação por ato infracional, sendo a advertência sanção suficiente 

no caso em tela. DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no 

artigo 181 do ECA, homologo a remissão oferecida pelo parquet e julgo 

extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 180, inciso II, da Lei n.º 

8.069/90. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se Alto Taquari-MT, 21 de agosto de 2016. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito.”

Eu, Jefferson Lopes da Silva, digitei.

 Alto Taquari - MT, 13 de novembro de 2017.

Everton Donizetti Ferreira Cerantes

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 39162 Nr: 1722-48.2016.811.0092

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Semi Luiz 

Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelma Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOELMA PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

97626147120, Rg: 4456783-2ª Via, Filiação: Luzia Pereira dos Santos, 

data de nascimento: 02/01/1978, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, 

convivente, 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: O Conselho Tutelar do Município de Alto Taquari/MT 

enviou relatório ao Órgão Ministerial, narrando a situação atual em que 

encontra-se o adolescente, qual seja com comportamento agressivo e 

com problemas de relacionamento com a sua madrinha acolhedora, em 

razão deste estar desobediente, assim como por ele se sentir preterido em 

relação ao neto da Senhora Semi que mora junto com eles na residência. 

Em apertada síntese, o relatório e demais documentos anexos, descrevem 

que o adolescente é cuidado desde os 05 (cinco) anos de idade pela 

Senhora Semi Luiz Coimbra, com a qual não tem parentesco. Consta dos 

inclusos autos que o adolescente Lucas encontra-se vivendo em situação 

de risco, em razão de sua genitora tê-lo abandonado aos cuidados da 

Senhora Semi, não dando suporte material e emocional ao menor.Segundo 

narra os documentos integrantes da presente inicial ministerial e demais 

notícias surgidas dos fatos, nota-se que o adolescente vem 

desrespeitando e desobedecendo a Senhora Semi, chegando bêbado em 

casa, dormindo fora da residência, assim como no último sábado 

(22/10/2016) teria tentado furtar alguns objetos da sua casa. Exsurge do 

Termo de Declaração em anexo, que a Senhora Semi está preocupada 

com as rebeldias e as agressões verbais de Lucas e por ser uma pessoa 

com idade avançada 52 (cinquenta e dois) anos de idade, não visualiza 

por ora condições de tê-lo residindo consigo. Pelo exposto, não resta 

dúvida de que o menor encontra-se em situação de risco, tendo o Poder 

Público que prover-lhe a integral proteção aos seus direitos mais 

fundamentais, devendo ser formalizado o seu abrigamento, em caráter 

emergencial, na entidade de acolhimento “Abrigo Municipal Pró-Criança”, 

localizada neste Município de Alto Taquari/MT, onde possa receber os 

cuidados necessários e seja acompanhado e orientado por profissionais 

capacitados. Logo, alternativa não há senão o ajuizamento da presente 

demanda visando assegurar o direito à vida e saúde do menor Lucas 

Pereira dos Santos.

Despacho/Decisão: Pelo MM. Juiz foi dito: “Vistos. CUMPRA-SE, 
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imediatamente a decisão de ref. 40, no que tange a citação por edital. A 

presente audiência foi realizada sem a presença dos pais, porque se 

encontram em local incerto e não sabido, estando presentes os 

responsáveis do menor abrigado. Com relação ao acompanhamento do 

menor com a psicóloga do foro, ficou acordado que inicialmente será 01 

(uma) vez por semana. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.” Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo que vai assinado 

pelos presentes

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, Andressa Freitas 

Vergutz, digitei.

Alto Taquari, 16 de novembro de 2017

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 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:

 Certifico que, em cumprimento ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, publicado 

no DJE 10041, com entrada em vigor em 26.06.2017, que dispõe sobre o 

novo sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por 

meio de guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), intimo 

a parte interessada, por meio de seu advogado, a proceder o devido 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41333 Nr: 727-98.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Diante do pedido formulado às fls. 275/279, intime-se o defensor do 

acusado para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar (artigo 384 §2º 

do CPP).

 Alto Taquari/MT, 10 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43877 Nr: 2208-96.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELDS, JDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 43877

Atendendo à solicitação da parte foi efetuada consulta ao sistema 

INFOJUD. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar sobre o resultado.

 Alto Taquari/MT, 12 de janeiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44869 Nr: 2706-95.2017.811.0092

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula de França Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filhho - 

OAB:4.482 OAB/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, publicado 

no DJE 10041, com entrada em vigor em 26.06.2017, que dispõe sobre o 

novo sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por 

meio de guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), intimo 

a parte interessada, por meio de seu advogado, a proceder o devido 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45089 Nr: 2809-05.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (fls.126/129), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31/01/2018, às 

12h30min (HORÁRIO MT).

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Alto Taquari/MT, 10 de janeiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45737 Nr: 26-06.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela de urgência.Designo audiência de 

conciliação para o dia 1º de fevereiro de 2018, às 12h30min (MT).CITE-SE 

e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência acompanhada de 

advogado ou defensor público, consignando que o termo inicial para 

apresentação da contestação observará o disposto no artigo 335 do 

NCPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos 

termos do artigo art. 344 do NCPC. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para que comparecera à audiência, nos termos do artigo 

334, §§ 3º e 9º do NCPC. Caso seus interesses sejam defendidos pelo 

Ministério Público ou pela Defensoria Pública, int ime-a 

pessoalmente.Advirta-se as partes que o não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do 

NCPC.INTIME-SE o Ministério Público.INTIME-SE ainda a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar nova 

juntada dos documentos que instruem a inicial, em formato suportado pelo 

Sistema Apolo, uma vez que somente o comprovante de residência e um 

receituário médico puderam ser visualizados na montagem dos 

autos.Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.Alto 
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Taquari/MT, 10 de janeiro de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34601 Nr: 433-17.2015.811.0092

 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: ARTEI DEIMAR KNOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 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:

 Defiro o pedido de fls. 77, DETERMINO:

1) Nova expedição de mandado de busca e apreensão, depósito e citação 

no endereço informado.

Alto Taquari/MT, 10 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 42667 Nr: 1495-24.2017.811.0092

 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: Idalicio Joaquim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIGMAR MACEIO - OAB:16463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A/MT

 Vistos.

 1. Agravo de instrumento noticiado às fls. 39/46, em premissa com as 

peças necessárias, provavelmente no prazo, não se descartando terem 

sido atendidos os demais requisitos desta comunicação neste Juízo a quo.

2. Logo, em respeito ao pleno contraditório e à ampla defesa, INTIME-SE a 

parte agravada a manifestar-se em dez (10) dias, a teor do que dispõe o 

art. 1.018 do Código de Processo Civil.

3. Após, CONCLUSOS para proferir eventual juízo de retratação.

4. Aportada requisição de informações da Superior Instância, 

imediatamente CONCLUSOS.

5. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Alto Taquari - MT, 13 de novembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44869 Nr: 2706-95.2017.811.0092

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula de França Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filhho - 

OAB:4.482 OAB/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a mora do 

requerido, mediante protesto.

2- DETERMINO o oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado 

fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue anexa, que 

se encontra em poder da requerida no endereço indicado ou outro local 

que possa ser localizado. INTIME o requerido de que no prazo de (05) 

cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da 

Lei 10.931/04;

 Alto Taquari-MT, 10 de janeiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45304 Nr: 2937-25.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, servindo esta como INTIMAÇÃO da parte autora a 

comparecer à Audiência de conciliação designada para o dia 16 de 

fevereiro de 2018 às 13h00min (horário de Mato Grosso), no Fórum local.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-65.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOURADO DA ORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDO GONCALVES OAB - MT0002022A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010069-65.2015.8.11.0092 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DOURADO DA 

ORA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA Vistos. 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 in fine da Lei n.º 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 

22, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, c/c o art. 487, inciso III, do 

CPC/2015, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e DECLARO extinto o 

processo. 4. Não há custas processuais. 5. ARQUIVE-SE. 6. Eventual 

descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes mesmos 

autos ou em processo autônomo. 7. Às providências. Expeça-se o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-65.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOURADO DA ORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDO GONCALVES OAB - MT0002022A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010069-65.2015.8.11.0092 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DOURADO DA 

ORA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA Vistos. 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 in fine da Lei n.º 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 

22, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, c/c o art. 487, inciso III, do 

CPC/2015, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e DECLARO extinto o 

processo. 4. Não há custas processuais. 5. ARQUIVE-SE. 6. Eventual 

descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes mesmos 

autos ou em processo autônomo. 7. Às providências. Expeça-se o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000039-22.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - PR07209 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000039-22.2017.8.11.0092 EXEQUENTE: IRAN NEGRAO FERREIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

1. Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a presente ação nos 

seus moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. Ante o 

disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 de março 

de 2014, do Tribunal Pleno, CITE-SE Fazenda Pública Estadual para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à execução, nos termos do 

artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. 3. Não 

opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE 

requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000040-07.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - PR07209 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000040-07.2017.8.11.0092 EXEQUENTE: IRAN NEGRAO FERREIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

1. Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a presente ação nos 

seus moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. Ante o 

disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 de março 

de 2014, do Tribunal Pleno, CITE-SE Fazenda Pública Estadual para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à execução, nos termos do 

artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. 3. Não 

opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE 

requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000049-66.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000049-66.2017.8.11.0092 EXEQUENTE: EVERTON DONIZETTI FERREIRA 

CERANTES EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. 1. Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a 

presente ação nos seus moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 

9.099/95). 2. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 

004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, CITE-SE Fazenda 

Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei 

nº 13.105/2015. 3. Não opostos embargos no prazo citado, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do 

exequente (art. 910, § 1º, NCPC). 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000053-06.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000053-06.2017.8.11.0092 EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. 

Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a presente ação nos 

seus moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. Ante o 

disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 de março 

de 2014, do Tribunal Pleno, CITE-SE Fazenda Pública Estadual para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à execução, nos termos do 

artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. 3. Não 

opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE 

requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000062-65.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000062-65.2017.8.11.0092 EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. 

Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a presente ação nos 

seus moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. Ante o 

disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 de março 

de 2014, do Tribunal Pleno, CITE-SE Fazenda Pública Estadual para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à execução, nos termos do 

artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. 3. Não 

opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE 

requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1000069-57.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000069-57.2017.8.11.0092 EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos. 1. Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a presente 

ação nos seus moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. Ante 

o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 de 

março de 2014, do Tribunal Pleno, CITE-SE Fazenda Pública Estadual para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à execução, nos termos 

do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. 3. Não 

opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE 

requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000077-34.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000077-34.2017.8.11.0092 EXEQUENTE: SIGMAR MACEIO EXECUTADO: 

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO Vistos. 1. 

Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a presente ação nos 

seus moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. Ante o 

disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 de março 

de 2014, do Tribunal Pleno, CITE-SE Fazenda Pública Estadual para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à execução, nos termos do 

artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. 3. Não 

opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE 

requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000132-82.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000132-82.2017.8.11.0092 EXEQUENTE: LEILIANE ABREU DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Estando presentes 

os requisitos legais, RECEBO a presente ação nos seus moldes, mediante 

o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, 

da Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, 

CITE-SE Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

oferecer embargos à execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código 

de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. 3. Não opostos embargos no prazo 

citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor 

do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000133-67.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000133-67.2017.8.11.0092 EXEQUENTE: LEILIANE ABREU DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Estando presentes 

os requisitos legais, RECEBO a presente ação nos seus moldes, mediante 

o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, 

da Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, 

CITE-SE Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

oferecer embargos à execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código 

de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. 3. Não opostos embargos no prazo 

citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor 

do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000134-52.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000134-52.2017.8.11.0092 EXEQUENTE: LEILIANE ABREU DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Estando presentes 

os requisitos legais, RECEBO a presente ação nos seus moldes, mediante 

o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, 

da Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, 

CITE-SE Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

oferecer embargos à execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código 

de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. 3. Não opostos embargos no prazo 

citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor 

do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000135-37.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000135-37.2017.8.11.0092 EXEQUENTE: LEILIANE ABREU DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Estando presentes 

os requisitos legais, RECEBO a presente ação nos seus moldes, mediante 

o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, 

da Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, 

CITE-SE Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

oferecer embargos à execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código 

de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. 3. Não opostos embargos no prazo 

citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor 
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do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-88.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010050-88.2017.8.11.0092 REQUERENTE: JOSE CICERO DA SILVA 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. Verifica-se que o feito 

já foi sentenciado, portanto, CUMPRA-SE respectiva sentença de id. 

7794776. Pierro de Faria Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-77.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN SILVESTRE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIVELLI & CAETANO LTDA - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8009999-77.2017.8.11.0092 REQUERENTE: GILVAN SILVESTRE DA SILVA 

JUNIOR REQUERIDO: CRIVELLI & CAETANO LTDA - ME, BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 1. INTIME-SE a 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 2. Decorrido 

o prazo sem manifestação, VOLTEM-ME conclusos. 3. CUMPRA-SE. Pierro 

de Faria Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-65.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POZZA & BEMON LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NURIA BEDIN OAB - PR61598 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010306-65.2016.8.11.0092 REQUERENTE: MARIA JOSE SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: POZZA & BEMON LTDA - ME Vistos. 1. INTIME-SE a 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se houve o 

pagamento do acordo, bem como manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 2. 

Decorrido o prazo sem manifestação, VOLTEM-ME conclusos. 3. 

CUMPRA-SE. Pierro de Faria Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-27.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA APARECIDA SILVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010132-27.2014.8.11.0092 REQUERENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REQUERIDO: LUZIA APARECIDA 

SILVEIRA DA SILVA I - Defiro o pedido formulado no Id. 11054154. II - 

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

pagamento do débito, consignando que não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do artigo 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 523 do 

NCPC. A intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do art. 513 

do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo. Transcorrido o 

prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do NCPC), sem 

prejuízo da expedição do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação (art. 

523, § 3º, do NCPC), o que desde já determino. A impugnação somente 

poderá versar sobre: falta ou nulidade da citação no processo, se ele 

correu à revelia; manifesto excesso de execução; erro de cálculo ou 

causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, supervenientes à 

sentença (inciso IX do art. 52 da Lei 9.099/95). Por fim, saliento que 

transcorrido o prazo para pagamento, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, para que seja levada a 

protesto, nos termos do art. 517 do Novo Código de Processo Civil, que 

servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do mesmo código.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-79.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Numero do Processo: 

1000074-79.2017.8.11.0092 REQUERENTE: DANIEL LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

1. Considerando o teor da decisão proferida em 28.11.2017, pelo eminente 

Ministro do STJ, Dr. Herman Benjamin, que determinou a afetação do 

Eresp. n. 1.163.020/RS,. REsp 1.692.023/MT e REsp. 1.699.851/TO para 

julgamento através do sistema dos recursos repetitivos, nos termos do art. 

1.036 do CPC/15, suspendendo o andamento de todas as ações em 

trâmite no país, inclusive as que tramitem nos juizados especiais, que 

tenham por objeto a Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, DETERMINO a 

suspensão do presente feito, até o deslinde da lide instalada no STJ. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000112-91.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CLODONEI PIRES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Numero do Processo: 

1000112-91.2017.8.11.0092 REQUERENTE: CLODONEI PIRES LEAL 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

1. Considerando o teor da decisão proferida em 28.11.2017, pelo eminente 

Ministro do STJ, Dr. Herman Benjamin, que determinou a afetação do 

Eresp. n. 1.163.020/RS,. REsp 1.692.023/MT e REsp. 1.699.851/TO para 

julgamento através do sistema dos recursos repetitivos, nos termos do art. 

1.036 do CPC/15, suspendendo o andamento de todas as ações em 

trâmite no país, inclusive as que tramitem nos juizados especiais, que 

tenham por objeto a Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, DETERMINO a 

suspensão do presente feito, até o deslinde da lide instalada no STJ. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-63.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Numero do Processo: 

1000088-63.2017.8.11.0092 REQUERENTE: SERGIO RICARDO NUNES 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

1. Considerando o teor da decisão proferida em 28.11.2017, pelo eminente 

Ministro do STJ, Dr. Herman Benjamin, que determinou a afetação do 

Eresp. n. 1.163.020/RS,. REsp 1.692.023/MT e REsp. 1.699.851/TO para 

julgamento através do sistema dos recursos repetitivos, nos termos do art. 

1.036 do CPC/15, suspendendo o andamento de todas as ações em 

trâmite no país, inclusive as que tramitem nos juizados especiais, que 

tenham por objeto a Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, DETERMINO a 

suspensão do presente feito, até o deslinde da lide instalada no STJ. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-64.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS AUGUSTO DE PAULA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Numero do Processo: 

1000075-64.2017.8.11.0092 REQUERENTE: REGIS AUGUSTO DE PAULA 

SOUZA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos. 1. Considerando o teor da decisão proferida em 28.11.2017, pelo 

eminente Ministro do STJ, Dr. Herman Benjamin, que determinou a afetação 

do Eresp. n. 1.163.020/RS,. REsp 1.692.023/MT e REsp. 1.699.851/TO para 

julgamento através do sistema dos recursos repetitivos, nos termos do art. 

1.036 do CPC/15, suspendendo o andamento de todas as ações em 

trâmite no país, inclusive as que tramitem nos juizados especiais, que 

tenham por objeto a Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, DETERMINO a 

suspensão do presente feito, até o deslinde da lide instalada no STJ. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-23.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA CANDIDA MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Numero do Processo: 

8010184-23.2014.8.11.0092 REQUERENTE: FABRICIA CANDIDA MARTINS 

GARCIA REQUERIDO: OI S.A Vistos. 1. Considerando o teor da decisão 

proferida em 10.06.2016, pelo eminente Ministro do STJ, Dr. Luis Felipe 

Salomão, que determinou a afetação do REsp 1525134 e REsp 1525174 

para julgamento através do sistema dos recursos repetitivos, nos termos 

do art. 1.036 do CPC/15 e art. 2º, § 1º da Resolução STJ nº 8/2008, 

suspendendo o andamento de todas as ações em trâmite no país, 

inclusive de 1ª instância, que tenham por objeto a existência de dano moral 

indenizável em virtude da cobrança de serviços de telefonia e de internet 

não contratados ou no caso de má prestação desses serviços, 

DETERMINO a suspensão do presente feito, até o deslinde da lide instalada 

no STJ. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-80.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Numero do Processo: 

8010057-80.2017.8.11.0092 REQUERENTE: JOAO JOSE BATISTA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Considerando o 

teor da decisão proferida em 10.06.2016, pelo eminente Ministro do STJ, 

Dr. Luis Felipe Salomão, que determinou a afetação do REsp 1525134 e 

REsp 1525174 para julgamento através do sistema dos recursos 

repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/15 e art. 2º, § 1º da 

Resolução STJ nº 8/2008, suspendendo o andamento de todas as ações 

em trâmite no país, inclusive de 1ª instância, que tenham por objeto a 

existência de dano moral indenizável em virtude da cobrança de serviços 

de telefonia e de internet não contratados ou no caso de má prestação 

desses serviços, DETERMINO a suspensão do presente feito, até o 

deslinde da lide instalada no STJ. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010143-56.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE TAVARES DE MENESES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DOS SANTOS OAB - MT13668 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARQUES JONES NETO OAB - BA30917 (ADVOGADO)

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 34 de 760



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010143-56.2014.8.11.0092 EXEQUENTE: IVONE TAVARES DE MENESES 

EXECUTADO: MAGAZINE LUIZA S/A Sentença – Extinção pelo pagamento. 

Vistos. 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. A parte Reclamante pugnou pela extinção do 

processo posto que, a parte Reclamada efetuou o pagamento da dívida. 4. 

Desta feita, entendo que de acordo com o que preleciona o artigo 487, 

inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz:: III - homologar: a) o 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção.” 5. Isto Posto, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 

487, inciso III, alínea “a” ambos do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito. 6. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ autorizando à parte EXEQUENTE proceder ao levantamento do 

valor depositado, devidamente atualizado, mediante transferência para a 

conta bancária indicada na petição de id. 11156504. 7. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. 8. Transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. 9. Publique-se, intime-se, 

registre-se, cumpra-se. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000036-67.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

1000036-67.2017.8.11.0092 EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9099/95. 2. A parte reclamante requereu a extinção da ação, conforme 

pedido de desistência formulado nos autos. 3. Desnecessária a anuência 

da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 4. Diante do acima exposto, 

nos termos do artigo 485, VIII do CPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, 

HOMOLOGO a desistência requerida, e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem julgamento do mérito. 5. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. Após, o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias. 7. PUBLIQUE-SE, 

REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-11.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DONATO DE LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ALVES CORREIA (REQUERIDO)

CARLOS MANOEL SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010329-11.2016.8.11.0092 REQUERENTE: PEDRO DONATO DE LIMA 

JUNIOR REQUERIDO: LUZIA ALVES CORREIA, CARLOS MANOEL SOARES 

DE OLIVEIRA JUNIOR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA Vistos. 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei n.º 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. Nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, c/c 

o art. 487, inciso III, do CPC/2015, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e 

DECLARO extinto o processo. 4. Não há custas processuais. 5. 

ARQUIVE-SE. 6. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de 

execução nestes mesmos autos ou em processo autônomo. 7. Às 

providências. Expeça-se o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010301-43.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA ROSA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA DALA DEA OAB - MT22382/A 

(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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010301-43.2016.8.11.0092 EXEQUENTE: KEILA ROSA DA ROCHA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO Vistos. 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. A parte exequente pugnou pela extinção do processo, posto 

que, a parte executada efetuou o pagamento da dívida. 4. Desta feita, 

entendo que de acordo com o que preleciona o artigo 487, inciso III, “a”, do 

Código de Processo Civil de 2015, in verbis: “Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: III - homologar: a) o reconhecimento da 

procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;.” 5. Isto 

Posto, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 487, inciso III, “a”, 

ambos do Código de Processo Civil de 2015, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento de mérito. 6. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 7. 

EXPEÇA-SE ALVARÁ autorizando a parte exequente proceder ao 

levantamento do valor depositado em id. n° 11143990, devidamente 

atualizado, mediante transferência bancária, conforme requerido na 

movimentação id nº. 10605608. 8. Transitada em julgado, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 9. 

Publique-se, intime-se, registre-se, cumpra-se. 10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33437 Nr: 1054-53.2006.811.0084

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francileila Santiago Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para intimar a bparte autora, por interm´edio de seu 

procurador, para que se manifeste acerca da juntada de informações às 

fls. 148/149.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30408 Nr: 2005-18.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Freitas Vieira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação da parte requerida, por 

intermédio de seu advogado, para que apresente, no prazo de 5 dias, nos 

termos do art. 422 do CPP, o rol de testemunhas que irão depor em 

Plenário, juntem documentos ou requeiram diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 45134 Nr: 487-12.2012.811.0084

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YKG, AdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação da parte autora, por 

intermédio de seu procurador, para que se manifeste acerca da devolução 

da Carta Precatória com diligência negativa.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 49139 Nr: 210-54.2016.811.0084

 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: Nira Braga Botelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Felizardo de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphaela Andrade Zacarias - 

OAB:20421/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUAREZ FELIZARDO DE SÁ, 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: Trata-se de requerimento de Alvará Judicial 

protocolado por Nira Braga Botelho, genitora de André Lucas Botelho de 

Sá. Conta nos autos que no dia 09/08/2015, faleceu na cidade de Alta 

Floresta – MT, onde era domiciliado, André Lucas Botelho de Sá, brasileira, 

solteiro, auxiliar de lanchonete, portador da identidade RG nº 2605568-6 – 

SSP/MT e CPF sob nº 055393501-11, conforme documentos anexados. O 

falecido residia com a sua genitora, ora Requerente, a mesma desconhece 

a localização do genitor, perdendo o contato com o mesmo desde a 

separação de fato, ocorrida quando o de cujus ainda era recém-nascido. 

Assim, o genitor está em local incerto e não sabido. A Autora salienta que 

não procedeu a abertura de inventário, haja vista a inexistência de outros 

bens do falecido, senão possível saldo em conta corrente bancária. 

Atualmente a Requerente passa por dificuldades financeiras, o que se vê 

necessário adentrar ao Judiciário para ter acesso ao saldo e sacar o 

respectivo valor. Desta feita, CITE-SE o genitor biológico do falecido, Sr. 

Juarez Felizardo Sá por edital, na forma dos artigos 256/257 e 721 do 

NCPC para manifestar-se nos autos, caso queira, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos.1- OFICIE-SE à Gerência Executiva do INSS 

requisitando-se informações quanto à existência de dependentes 

habilitados em nome do “de cujus” ANDRÉ LUCAS BOTELHO DE SÁ, 

portador do CPF 055.393.501-11, filho de Nira Braga Botelho e de Juarez 

Felizardo de Sá. Conste do ofício o prazo de 10 dias para resposta.2- Sem 

prejuízo, diante das informações constantes na inicial, CITE-SE o genitor 

biológico do falecido por edital, na forma dos artigos 256/257 e 721 do 

NCPC.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, Yuri Coimbra Muniz, 

digitei.

Apiacás, 22 de agosto de 2017

Judite Anschau Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 54113 Nr: 2172-78.2017.811.0084

 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): SSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcilia Gomes - 

OAB:5835/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Analisando detidamente os documentos que instruem a Inicial, 

verifico a ausência de comprovação da mora.[...].Por tais razões:1) 

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

exordial para COMPROVAR a mora da parte devedora, nos termos do 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial.2) 

Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos CONCLUSOS para deliberação.CONSIGNE-SE que o presente 

despacho observa o disposto no artigo 10, do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação.CUMPRA-SE.Apiacás/MT, 18 de 

dezembro de 2017.Bruno César Singulani FrançaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 54181 Nr: 2216-97.2017.811.0084

 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: David Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Apiacas, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DA SILVA 

MARQUEZINI - OAB:259738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta pela Defensoria Pública Estadual, em favor do Sr. 

Davi Pereira Gomes, contra o Munícipio de Apiacás-MT e Estado de Mato 

Grosso, todos devidamente qualificados nos autos.

Diante do pedido de tutela antecipada aportado no pedido da requerente, 

com fundamento no art. 1.059 do NCPC c/c art. 2º da Lei nº 8437/92 

intime-se o representante legal do ESTADO DE MATO GROSSO, bem como 

do Município de Apiacás-MT, para se pronunciarem no prazo de 72 

(setenta e duas) horas.

Oficie-se a Secretária de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso via 

Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta-MT, bem como a Secretaria 

Municipal de Saúde de Apiacás-MT, para que no prazo máximo de 72 

horas prestem todas as informações adequadas e necessárias sobre a 

situação do paciente Davi Pereira Gomes, devendo para tanto, informar 

quais medidas administrativas foram ou estão sendo adotadas em 

benefício do paciente

Sem prejuízo, considerando a ausência de Defensoria Pública nesta 

Comarca de Apiacás/MT, nomeio a Dra. Ana Maria Fernandes de

 Andrade Vincenzi – OAB/MT 4931, advogada militante nesta cidade, para 

patrocinar os interesses do requerente.

Intimem-se com URGÊNCIA.

Assim, postergo a análise da tutela para momento posterior a prestação 

das informações solicitadas.

 Após o decurso do prazo, com ou sem resposta façam os autos 

conclusos, COM URGÊNCIA.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 48807 Nr: 26-98.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Angelo Magalhães
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIO ANGELO MAGALHÃES, Cpf: 

02557873160, Rg: 1862249-6, Filiação: Ana Maria Magalhães, data de 

nascimento: 02/10/1987, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro, 

pintor e 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: Por volta do dia 06/12/2014, o denunciado MARIO 

ANGELO MAGALHÃES, mediante arrombamento da residência situada à 

Avenida 1° de Maio, s/n°, Bom Jesus, nesta urbe, subtraiu para si coisa 

alheia móvel, a saber, 01 (uma) TV Marca Samsung, 40 polegadas, LCD 

Fuli HD, cor preta, pertencente à vítima Rafael Fernandes dos Santos. A 

vítima estava viajando na época dos fatos, e sua casa estava trancada. O 

pai da vítima passou em frente à casa e percebeu que a porta havia sido 

arrombada, e ao entrar, deu falta da televisão. Após alguns dias, a vítima 

ficou sabendo que o furto havia sido cometido pelo denunciado MARIO 

ANGELO MAGALHÃES vulgo "Marcos", que havia vendido a televisão 

para Cleumison Alves Mendonça (fl. 12), o qual confirmou ter comprado o 

aparelho do denunciado (fi. 15). Diante disso, a polícia foi acionada, os 

bens foram apreendidos (fi. 18) e devolvidos à vítima (fl. 20). Ante o 

exposto, O Ministério Público denunciou MARIO ANGELO MAGALHÂES 

como incurso no art. 155, § 4°, 1 do Código Penal requerendo, para tanto, 

seja a presente denúncia recebida, citando-se o acusado, seguindo-se 

regular instrução até final sentença condenatória.

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem.Cumpra-se a 

Secretaria as determinações contidas na decisão anterior.Às 

providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Yuri Coimbra Muniz, 

digitei.

Apiacás, 23 de outubro de 2017

Judite Anschau Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 48940 Nr: 104-92.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Silva de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODAIR SILVA DE SOUSA, Filiação: Cleide 

Silva de Holanda e Ricardo Pereira de Sousa, data de nascimento: 

10/07/1997, brasileiro(a), natural de Vera-MT, solteiro. 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: Fato 01: No dia 03/01/2016, por volta das 05h30, na 

Praça Pública Governador Júlio Campos, Setor Bom Jesus, nesta urbe, o 

denunciado ODAIR SILVA DE SOUSA, vulgo “Bagdá” ou “Terrorista”, 

consciente e voluntariamente, subtraiu para si coisa alheia móvel 

pertencente à vítima Leonardo da Cruz Carneiro, conforme Boletim de 

Ocorrência (fls. 23 e 24), Auto de Apreensão (fl. 27) e demais elementos 

de informações coligados nos autos. Consta dos autos que a vítima deixou 

o veículo estacionado próximo à praça, momento em que o denunciado 

subtraiu para si a motocicleta Honda CG/125NXR Bros ESD, 2009/2009, de 

cor vermelha, placa ASF 9387, Chassi nº 9C2KD04109R027616, descrita 

no Auto de Apreensão (fl. 27) e Termo de Entrega (fl. 31). Fato 02: No dia 

05/01/2016, por volta das 03:00h, na residência da vítima Wilson dos 

Santos Pereira, localizada na Avenida Jonas Pinheiro, nº 1041, Setor 

Pioneiro, nesta Urbe, o denunciado ODAIR SILVA DE SOUSA, consciente e 

voluntariamente, subtraiu para si coisa alheia móvel, conforme Boletim de 

Ocorrência (fl. 11), Auto de Apreensão (fl. 13) e demais elementos de 

informações coligados nos autos. Restou apurado que a vítima deixou a 

motocicleta estacionada na área de sua residência, quando o denunciado 

abriu o portão e subtraiu para si a motocicleta Honda CG/125, Titan ES, 

ano/modelo 2002/2003, de cor vermelha, placa JZI 6902, Chassi nº 

9C2JC30203R012524, descrita no Auto de Apreensão (fl. 13) e Termo de 

Entrega (fl. 17). Diante do exposto, encontra-se o denunciado ODAIR 

SILVA DE SOUSA, vulgo “Bagdá” ou “Terrorista”, como incurso nas 

sanções do artigo 155, caput, e artigo 155, caput, c/c § 1º, na forma do 

artigo 69, todos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público 

requer seja autuada a presente, procedida a citação do denunciado para 

oferta de resposta à acusação escrita, bem como que sejam ouvidas as 

testemunhas arroladas, feito o devido interrogatório e acompanhamento da 

ação, para no final ser julgado e condenado.

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem.Cumpra-se a 

Secretaria as determinações contidas na decisão anterior.Às 

providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Yuri Coimbra Muniz, 

digitei.

Apiacás, 23 de outubro de 2017

Judite Anschau Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 49335 Nr: 271-12.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Fabonatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcos de Paula Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX SANDRO FABONATTO, Rg: 

2898022-0, Filiação: Alice Assunta Fabonatto e João Maria Barbosa, data 

de nascimento: 07/09/1987, brasileiro(a), natural de Apiacás-MT, solteiro, 

funileiro, Telefone (66)8428-6322. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado do Mato Grosso 

apresentou denúncia em face de ALEX SANDRO FABONATTO, qualificado 

nos autos, como incurso na sanção do artigo 157, “caput”, do Código 

Penal, pelo delito ocorrido no dia 10 de fevereiro de 2016 no Posto Sol 

Nascente, localizado nesta cidade de Apiacás/MT.

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem.Cumpra-se a 

Secretaria as determinações contidas na decisão anterior.Às 

providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Yuri Coimbra Muniz, 

digitei.

Apiacás, 26 de outubro de 2017

Judite Anschau Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50035 Nr: 666-04.2016.811.0084

 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: JDC, NdCdOB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS 

- OAB:20421/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Não obstante a Digna defensora Dr. RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS 

tenha protocolado, neste Juízo, petição informando a renúncia, não provou 

nos autos que cientificou a parte requerente para nomear substituto, 

conforme disciplina o artigo 112 do Novo Código de Processo Civil.

Assim, a fim de retomar a marcha processual e acautelar eventual 

alegação de nulidade, imperioso se faz a comprovação, por parte da 

referida causídica, da comunicação, acerca da renúncia.

Pelo exposto:

a) Intime-se a advogada dativa da parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, para comprovar que comunicou a renuncia a parte 

requerente, a fim de que este nomeie sucessor.

 b) Escoado o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52097 Nr: 707-34.2017.811.0084

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Na forma do arts. 307, caput, não apresentado contestação quanto a 

medida cautelar deferida, declaro o réu revel quanto a cautelar, 

mantendo-a na forma como deferida em audiência de justificação.

Outrossim, na forma do art. 308, §1° e §3° do CPC, intime-se as partes 

para audiência de conciliação na forma do art. 334 do CPC, que será pela 

conciliadora credenciada à este Juízo em 30 de JANEIRO de 2018 ás 15 

horas salientando que o prazo para apresentar contestação quanto ao 

pedido principal será na forma do art. 335 do CPC.

INTIME-SE, expedindo-se o necessário.

 Cumpra-se.

Apiacás, 11 de Dezembro de 2017.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48724 Nr: 733-03.2015.811.0084

 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: Maria da Cruz de Abreu

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido do advogado substabelecido, anote-se o nome do 

advogado nos autos, devendo as intimações e demais atos em face da 

parte autora ser realizados em nome do causídico.

 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.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos CONCLUSOS para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás, 12 de Dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49398 Nr: 304-02.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AWDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Considerando o teor de manifestação de Ref. 102, intime-se a parte 

autora, para no prazo de 15 dias manifestar quanto a composição ou não 

de acordo com o requerido.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49450 Nr: 322-23.2016.811.0084

 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: Brenda Laiara Domingos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 Vistos em correição.Feito em ordem. O acordo homologado configura-se 

ato jurídico perfeito e acabado, e tem forma de sentença, obrigando as 

partes ao seu cumprimento. A anulação do acordo ou sentença 

homologatória somente é admissível quando comprovada a existência de 

vícios. Inexistindo prova de qualquer vicio capaz de macular o acordo 

firmado entre as partes, deve ser mantida a sentença que o homologou. 

(Ap 100562/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

16/10/2017)”“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – ACIDENTE CAUSADO POR CABO DE REDE ELÉTRICA – 

ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – COISA JULGADA – SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Contra a decisão 

homologatória não houve recurso, restando preclusa, pois, qualquer 

discussão acerca do valor da transação extrajudicial a qual foi dada plena 

quitação. Somente seria cabível o ajuizamento de outra ação, se o objetivo 

fosse a anulação da transação em decorrência de dolo, coação, violência 

ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do 

art. 849 do CC c/c art. 966, § 4º, do NCPC, o que não ocorre no caso sub 

judice. Não verificados os defeitos no negócio jurídico, o acordo 

devidamente homologado por sentença caracteriza-se como ato perfeito e 

acabado, apto a produzir os seus efeitos, obrigando as partes ao seu 

cumprimento. Sentença de extinção mantida. (Ap 124064/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)”Portanto, 

indefiro a demanda nos termos do art. 485, IV, VI e V do CPC, pois 

verificada a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, pois incabível a anulação 

pela via eleita pela parte, assim como, carece de interesse processual e, 

por fim pela existência de coisa julgada, mantendo a sentença na forma 

como homologada.Cumpra-se. Intime-se e após arquive-se na forma como 

determinada na sentença homologatória.Apiacas, 11 de Dezembro de 

2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51692 Nr: 432-85.2017.811.0084

 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: IMDS, MMDS, PCdL, PHCdS, LDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdRBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.
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Trata-se AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL proposta pelos herdeiros 

MATHEUS MEDEIROS DA SILVA devidamente representado por sua avó e 

guardião legal a Sr. IVONE MEDEIROS DOS SANTOS, AULO HENRIQUE 

CAIRES DA SILVA, menor representado por sua genitora a Sr. PATRICIA 

CAIRES DE LIMA, LEIDISLAINE DOS SANTO DA SILVA.

Foi determinada emenda à inicial para que a parte autora demonstrasse 

concretamente sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, 

ou efetuar o recolhimento das taxas devidas, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Regularmente intimada via DJe, a parte autora não se manifestou.

 É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, dispõe o art. 321, caput, do Código de Processo Civil que: “o 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.”. Ademais, o parágrafo único do mesmo 

dispositivo legal, estabelece que: “se o autor não cumprir a diligência, o 

juiz indeferirá a petição inicial”.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente foi 

regularmente intimada e advertida a sanar o vício apresentado, porém, 

quedou-se inerte, não apresentando manifestação nos autos.

Ante ao exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o feito, sem exame do 

mérito, com fulcro nos artigos, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo, na forma da CNGC.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 8697 Nr: 89-46.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Normando de Mesquita Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON PEREIRA MORAES - 

OAB:20515

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação da parte requerida, nestes 

termos:"(...) Inicialmente, INTIME-SE o patrono da parte ré para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos procuração outorgando-lhe o 

direito de defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 46020 Nr: 756-17.2013.811.0084

 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: Ironi Eggert Pauli, AP, ASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo Pauli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, Nestes termos: "(....)Decorrido o 

prazo acima estabelecido, com ou sem manifestação, certifique-se e, 

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

manifeste-se requerendo o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49697 Nr: 442-66.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAdS, MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFN, AMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:1) INDEFIRO o pedido de liminar de urgência pleiteado 

pelos autores na inicial.2) CITE-SE pessoalmente os requeridos, sendo que 

o requerido ALTAMIRO MATILDES, deverá ser citado mediante expedição 

de carta precatória, para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação que será pela conciliadora credenciada à este Juízo em 

06/02/2018 ás 15 horas, observando-se o disposto no § 1º do art. 695 do 

CPC/2015 (o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo) 

e que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da 

data supra designada (CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a parte ré 

deverá comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, ou, de 

Defensor Público (CPC, art. 695, § 4º).2.1) CONSIGNE-SE, por fim, no ato 

de citação que, caso não haja autocomposição na audiência, a parte ré 

terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da audiência supra 

designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar resposta, sob pena de 

se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 

344).3) INTIMEM-SE os autores e seu advogado para comparecerem à 

audiência supra designada.4) CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51140 Nr: 118-42.2017.811.0084

 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: ARION SILVEIRA, Gilmar Silveira, GILSON SILVEIRA, RUI 

ZILÁRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVEIRA, ENI SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS - 

OAB:34537

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Extinção de Condomínio rural pro diviso 

cumulado com antecipação de tutela movido por ARION SILVEIRA, GILMAR 

SILVEIRA, GILSON SILVEIRA E RUI ZILÁRIO SILVEIRA em face de GILMAR 

SILVEIRA e ENI SILVEIRA.

 [...] Entendo em CHAMAR O FEITO A ORDEM. Assim, DESCONSIDERO a 

certidão de decurso de prazo das partes requeridas (ref. 38). DETERMINO 

a INTIMAÇÃO PESSOAL dos requeridos, bem como via “DJE”, para 

apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

Parágrafo único do art. 564, do CPC/2015, devendo ser observada o 

disposto no art. 335 e 334 do CPC.Apresentada a contestação dos 

requeridos, ocorrendo as hipóteses elencadas nos arts. 350 e 351 do 

CPC, abra-se vistas aos requerentes para impugnação em igual prazo. 

Analisando detidamente a inicial, bem como, considerando que se trata de 

procedimento comum, verifico que a parte autora não cumpriu requisito 

previstos no artigo 319, do CPC/2015, deixando de indicar a opção quanto 

à realização, ou não, de audiência de conciliação ou de mediação.Desta 

forma, DESIGNO audiência de conciliação/mediação que será realizada 

pela conciliadora credenciada à este Juízo em 31 DE JANEIRO DE 2018 às 

13:30 horas, na forma do art. 334 e seguintes do CPC/2015.INTIMEM-SE 

pessoalmente os requeridos, sendo que a intimação deverá ocorrer 

mediante expedição de carta precatória, para comparecer à audiência de 

mediação e conciliação.INTIMEM-SE os autores e seu advogado para 

comparecerem à audiência supra designada.DETERMINO que a Secretaria 

da Vara cumpra as deliberações finais, constantes na decisão de ref. 32 

para que seja oficiado o cartório de registro de imóveis desta comarca de 

Apiacás/MT. Posteriormente, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara, quanto 

à tempestividade das peças que serão apresentadas, bem como se houve 

ou não a citação dos requeridos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, 

após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54080 Nr: 2156-27.2017.811.0084

 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): AdO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida 

de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo 

automotor de Marca VOLKSWAGEN, Modelo AMAROK CD 4X4 SE, chassi 

n.º WV1DB42H5EA034965, ano de fabricação 2014, cor BRANCA, placa 

OBP5134, renavam 1006658286, descrito na inicial, com a subsequente e 

imediata entrega dos respectivos documentos pelo devedor. Para tanto, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o Sr.Oficial de Justiça entrar 

em contato com o o Sr. Kalil Jorge Haddad Alli, brasileiro, casado, portador 

do CPF n.° 366.427.891 -72, RG n.°1891638-4 SSP/MT, localizado pelo 

celular: (65) 8117-8141 ou o Sr° Viltamir Rodrigues do Nascimento inscrito 

no CPF sob o nº: 395.352.071-72, localizado pelo celular: (65) 9956-2032, 

tendo em vista que os mesmos foram indicados para serem nomeados 

como fiel depositário de bens, conforme se verifica em petição juntada 

pela parte autora no dia 07/12/2017, mediante auto circunstanciado que 

deverá especificar o estado em que se encontra o bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 54080 Nr: 2156-27.2017.811.0084

 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): AdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para recolher a diligência do Sr 

Oficial de Justiça para o devido cumprimento do Mandado de Busca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 54298 Nr: 34-07.2018.811.0084

 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): FdCMS

 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.[...]Por tais razões:1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

quinze (15) dias, EMENDAR a exordial para COMPROVAR a mora da parte 

devedora, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial.2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação.CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto 

no artigo 10, do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida 

determinação.CUMPRA-SE.Apiacás, 12 de janeiro de 2018.Bruno César 

Singulani França,Juiz Substituto.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73926 Nr: 908-67.2017.811.0038

 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 Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Efrancelino Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT - 11877-A

 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, 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.Ademais, e por ter acesso ao Sistema Renajud, realizo o 

desbloqueio do veículo, conforme o extrato em anexo.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 Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25935 Nr: 1978-66.2010.811.0038

 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: Neidemar Cezar

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, 

para manifestarem nos termos do Art. 11 da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal – CJF, para fins de encaminhamento ao TRF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 2878 Nr: 29-61.1997.811.0038

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosalvo Pinto Brandao - 

OAB:2255-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 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.: 26843 Nr: 294-72.2011.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, 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.: 52340 Nr: 2268-13.2012.811.0038

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Marques da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Luana Silva Lima - OAB:MT/ 16.050, 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.: 52807 Nr: 148-60.2013.811.0038

 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: Luciana de Fatima Gil Dias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Luana Silva Lima - OAB:MT/ 16.050, 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 

do calculo judicial e ainda para, querendo, requerem o que mais 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 2878 Nr: 29-61.1997.811.0038

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosalvo Pinto Brandao - 

OAB:2255-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 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.: 8090 Nr: 207-97.2003.811.0038

 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: Frigorifico Araputanga S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Deitos - 

OAB:MT/5.989-A, Rogério Pinheiro Crepaldi - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aitan Canuto Cosenza 

Portela - OAB:246084, Alfredo Zucca Neto - OAB:154694, Janaina 

Pedroso Dias de Almeida - OAB:6910

 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.: 15059 Nr: 1021-07.2006.811.0038

 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: Nair Jacinto de Carvalho, Vera Lucia Jacinto de 

Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação 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.: 23777 Nr: 2549-71.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Almezira de Queiroz Kameda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Hélio dos Santos, Cleonice Alves 

Alexandre dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 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.: 25340 Nr: 1381-97.2010.811.0038

 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: Marlene Delgado 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:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, 

para manifestarem nos termos do Art. 11 da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal – CJF, para fins de encaminhamento ao TRF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51220 Nr: 1082-52.2012.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Profeta Ribeiro - 

OAB:MT 7.290, Zaine El Kadri - OAB:MT 1013

 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. decisão judicial datada de 24/8/2017, 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.: 70874 Nr: 2537-13.2016.811.0038

 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 Conceição Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 
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- OAB:MT - 12669, Tatiane Aparecida Dias de Souza - 

OAB:MT0021724O

 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.: 72292 Nr: 7-02.2017.811.0038

 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): Aurindo Donizete Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT - 4482-O, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT - 11.546-A

 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, 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 Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19762 Nr: 783-17.2008.811.0038

 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: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-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.: 23817 Nr: 2585-16.2009.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teodoro de Azevedo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação 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 expedição dos RPVs 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.: 25120 Nr: 1161-02.2010.811.0038

 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 Inez da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação 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 

do calculo 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.: 25410 Nr: 1451-17.2010.811.0038

 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: Selma Gonçalves Martins

 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.: 26845 Nr: 296-42.2011.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Araújo, MFdAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13630/MT, 

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.: 26846 Nr: 297-27.2011.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Pivetta da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, 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.: 27618 Nr: 1060-28.2011.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Musga Xavier
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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52381 Nr: 2312-32.2012.811.0038

 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: Amanda Reislha de Oliveira Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Larranhagas Mamedes 

- OAB:MT/ 16.174, 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). 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.: 53905 Nr: 1270-11.2013.811.0038

 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: Ana de Souza da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 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.: 69636 Nr: 1711-84.2016.811.0038

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Souza Pinto Marconi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 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, 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 das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14912 Nr: 898-09.2006.811.0038

 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: B. C. da Silva, J. K. C. da Silva, Maria Candinha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Ciciliato, José Ciciliato, Mauro Ciciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 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.: 77458 Nr: 2727-39.2017.811.0038

 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): Danilo Neves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - OAB:MT 

- 12.411-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT - 12410-A

 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, 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 Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 9 Nr: 4-14.1998.811.0038

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Frigo Andreto, Natalino Andreto, Madevil 

Industria e Comercio de Madeira Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O, Marina Silvia de Souza - OAB:3516/MT, Paola Cristina 

Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O

 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.: 16602 Nr: 67-24.2007.811.0038

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Rodrigues Trigueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:MT/10885, Taísa Esteves Matsubara Sanches - OAB:MT/ 11360

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26045 Nr: 2088-65.2010.811.0038

 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 Jose de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson José de Souza - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, 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). 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.: 55165 Nr: 39-12.2014.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edovirgem Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Andrade Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anselmo da Costa 

Prado - OAB:MT - 8486

 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.: 96942 Nr: 4034-28.2017.811.0038

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Diante da manifestação da representante do Ministério Público - Ref. 8 -, 

quem apresentou exigências diversas para evitar danos, entre as quais 

do Corpo de Bombeiros, DETERMINO que dê ciência à parte autora para, 

querendo, manifestar em 48h.

Com a manifestação ou decurso desse prazo in abis, dê nova ciência para 

a representante do Ministério Público, diante da juntada de documentos 

outros - Ref. 11 - e, por fim, volte-me concluso.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56675 Nr: 1335-69.2014.811.0038

 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: Sebastiana Vieira de Castro Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Araputanga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Felipe Ricardo Lucas Rosa - OAB:MT/15896-O, 

Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter 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.: 196 Nr: 7-76.1992.811.0038

 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): C. R. de Souza, J de Melo Pintura e Funilaria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT, Wylerson Verano de Aquino Souza - Procurador do 

Estado - OAB:MT/ 3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25422 Nr: 1463-31.2010.811.0038

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SO, GOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivaldo Rodrigues da Silva - 

OAB:3193 -OAB/AC

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – REVISIONAL DE ALIMENTOS –, 

tendo como partes as em epígrafe, em que foi proferida decisão 

concedendo a tutela antecipada para fixar os alimentos provisórios no 

valor de 20% (vinte por cento) do salário líquido do requerido – fls. 41/42 -, 

tendo sido expedido ofício à Secretaria da Fazenda do Estado do Acre, 

determinando o desconto na folha de pagamento do requerido – fls. 148.

Às fls. 230/232 foi proferida sentença fixando em definitivo o valor da 

pensão alimentícia a ser paga pelo requerido em 02 (dois) salários 

mínimos.

A sentença transitou em julgado pelo prazo legal e os autos foram 

remetidos ao arquivo.

O requerido pugnou pelo desarquivamento dos autos, a fim de seja 

determinada a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Estado do 

Acre, para cumprimento da sentença.

É o relato do 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.

DETERMINO que seja enviado ofício à Secretaria de Estado da Gestão 

Administrativa – Diretoria de Administração e Controle – do Estado do 

Acre, a fim de que realize o desconto do valor de 2 (dois) salários 

mínimos, que hoje corresponde a R$ 1.874,00 (um mil, oitocentos e setenta 

e quatro reais), na folha de pagamento do requerido EVALDO OLIVEIRA 

DA SILVA, auditor da receita estadual, matrícula n. 9114416-1, CPF n. 

215.727.472-34, e deposite na conta corrente n. 00732-84, agência: 0983, 

Banco HSBC, em nome da genitora do requerente, STELLAMARIS OTENIO, 

CPF n. 567.707.661-91, remetendo em anexo cópia da sentença de fls. 

230/232.

 Expeça o necessário, após, remeta os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28503 Nr: 1929-88.2011.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Em que pese o pedido de levantamento de valores referente aos trabalhos 

realizados pela médica perita nomeado, verifico que o magistrado que me 

antecedeu arbitrou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), razão pela 

qual, DETERMINO que providencie o cadastramento junto ao AJG da 

Justiça Federal e realize o necessário para pagamento.

Por fim, aguarde o ofício do COREJ/MT referente aos valores do crédito da 

parte autora para determinar a expedição de alvará judicial.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53097 Nr: 435-23.2013.811.0038

 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 da Silva Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130, 

Mayara Serafim dos Reis Oliveira - OAB:21.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21222 Nr: 12-05.2009.811.0038

 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: Dubla Valentim Ramos, Iraídes Ferreira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivirino Ferreira Freire, Luiz Alfredo Fontes de 

Salles Graça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis Domingos da Silva - 

OAB:4907-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 Isso posto, DETERMINO que intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – NCPC, art. 465, § 1º, I, II e 

III -, dando ciência à parte adversa quando da juntada destes aos autos e 

advertindo ambas da possibilidade das partes apresentar(em), durante a 

diligência, quesitos suplementares, que poderão ser respondidos pelo 

perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. – NCPC, art. 

469; apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos 

do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao 

perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele 

ser necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, 

caso físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual, podendo, desde 

que justificadamente, alterar a proposta de honorários de 30 (trinta) 

salários mínimos, hipótese esta em que deverão as partes, novamente, 

serem intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se 

no prazo comum de 5 (cinco) dias – NCPC, art. 465, § 3º – e, nada 

existindo em relação a isto, a intimação da parte devedora/executada, 

responsável pelo pagamento, para pagar/depositar o valor em juízo; nada 

informando o perito sobre a necessidade de levantamento imediato de 

parte da quantia depositada, deverá o expert dar seguimento ao 

necessário para a entrega do laudo; estabelecido e informado pelo perito 

data, hora e local para a realização da perícia médica, intime/cientifique as 

partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, para ciência 

- NCPC, art. 474

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24246 Nr: 283-77.2010.811.0038

 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: Joveli Jose Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Faustino Lopes dos Santos - OAB:MT - 11.135, 

Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que fique ciente do inteiro teor do ofício de 

ref. 12.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25422 Nr: 1463-31.2010.811.0038

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SO, GOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivaldo Rodrigues da Silva - 

OAB:3193 -OAB/AC

 (...) É o relato do 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.

DETERMINO que seja enviado ofício à Secretaria de Estado da Gestão 

Administrativa – Diretoria de Administração e Controle – do Estado do 

Acre, a fim de que realize o desconto do valor de 2 (dois) salários 

mínimos, que hoje corresponde a R$ 1.874,00 (um mil, oitocentos e setenta 

e quatro reais), na folha de pagamento do requerido EVALDO OLIVEIRA 

DA SILVA, auditor da receita estadual, matrícula n. 9114416-1, CPF n. 

215.727.472-34, e deposite na conta corrente n. 00732-84, agência: 0983, 

Banco HSBC, em nome da genitora do requerente, STELLAMARIS OTENIO, 

CPF n. 567.707.661-91, remetendo em anexo cópia da sentença de fls. 

230/232.

 Expeça o necessário, após, remeta os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53373 Nr: 716-76.2013.811.0038

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBA, SBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Ana Carolina Aguiar e Souza - 

OAB:MT/16918, Jackeline Oliveira da Silva de Matos - 

OAB:MT-8310-B, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 (...) Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA, por sentença, a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

CPC, arts. 794, I, e 795/NCPC, arts. 924, I e 925.
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Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Condeno a parte executada no pagamento das taxas, custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa por 5 (cinco) anos 

em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70356 Nr: 2183-85.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Carlos Luz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de PROCEDIMENTO em que o Diretor do Estabelecimento Prisional 

local apresentou resposta ao ofício outrora encaminhado, razão pela qual 

e atendimento aos devido processo legal, contraditório e ampla defesa, 

DETERMINO que dê ciência ao advogado da parte requerente e 

sucessivamente à representante do Ministério Público, quem atua como 

custos legis, para, querendo, manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, 

retornando-me, por fim, concluso para decidir sobre o pedido de anuência 

para recambiamento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72574 Nr: 145-66.2017.811.0038

 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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT - 4482-O, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT - 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho de ref. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75128 Nr: 1493-22.2017.811.0038

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMA, VAAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21121-O, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:MT - 18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da carta 

precatória devolvida, ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96218 Nr: 3737-21.2017.811.0038

 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: Pamela Lorraine Magalhães de Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Estevam de Lacerda - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rodrigues Ramos - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, 

TORNO PARCIALMENTE DEFINITIVA a decisão de TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA para o fim de confirmar a autorização de 

venda/alienação das reses nos termos nela decidido – Ref. 12 - e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para DETERMINAR a 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL para AUTORIZAR a parte interessada 

PÂMELA LORRAINE MAGALHÃES LACERDA, na qualidade de 

inventariante e sem eximir das responsabilidades legais, a receber os 

valores de R$ 101.074,92 (cento e um mil e setenta e quatro reais e 

noventa e dois centavos), bem como DETERMINO, caso não tenha feito, 

que realize o depósito dos valores remanescente R$ 155.822,54 (cento e 

cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro 

centavos), DESCONTANDO AS CUSTAS, TAXAS E DESPESAS 

PROCESSUAIS do processo em epígrafe e ação de inventário distribuído 

sob o n. 2067-45.2017.811.0038 (76218), as quais deverão ser pagas 

diante da disponibilidade financeira atual, fazendo aquele no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias e em conta única vinculada ao processo de inventário 

distribuído sob o n. 2067-45.2017.811.0038 (76218).Condeno a parte 

autora/interessado(a) – NCPC, art. 88 - “Nos procedimentos de jurisdição 

voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas 

entre os interessados” - no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, 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, uma vez que trato de 

procedimento de jurisdição voluntária, em que não há lide ou partes, mas 

interessados.Transitada em julgado e pagas as CUSTAS, TAXAS E 

DESPESAS PROCESSUAIS, proceda com as baixas necessárias e 

arquive.Diversamente, adote os procedimentos necessários para o 

recebimento disso – protesto ou inscrição em dívida ativa.Cientifique a 

representante do Ministério Público.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23923 Nr: 2730-72.2009.811.0038

 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 Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Teodoro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:MT-11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado - META 2-2018 do CNJ.(...)Diante da não 

localização do veículo e com fulcro no disposto no Decreto-Lei n. 911/69, 

art. 3º, § 9º, incluído pela Lei n. 13.043/2014, DEFIRO o pedido e 

DETERMINO/REALIZO o bloqueio de circulação junto ao sistema RENAJUD 

– extrato anexo.Sem prejuízo disso, diante da necessidade de tentar 

localizar o requerido para dar prosseguimento ao processo, 

DEFIRO/REALIZO buscas nos sistemas disponíveis RENAJUD e INFOJUD, 

os quais o requerente não tem acesso – extratos em anexo -, deixando 

de, por ora, expedir os demais ofícios requeridos à PRF, PM, TRE, VIVO, 

OI, CLARO, TIM e SERASA, este pelo fato do requerente – instituição 

financeira - ter acesso aos cadastros diretamente e esses porque não 

restou esgotada a tentativa nos endereços encontrados naqueles 

sistemas em que pesquisado pelo magistrado subscrevente.Isso posto, 

DETERMINO a intimação da parte requerente, através do(a) advogado(a), 

para, querendo, emendar/aditar o pedido de citação em ação de depósito e 

se adequar às inovações legislativas do Decreto-Lei e NCPC, assim como 

se manifestar sobre os extratos juntados e requerer em 

prosseguimento.Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação 

e mais 30 (trinta) dias in albis, o que pode ser considerado abandono, 

desde já determino a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 

(cinco) dias e, mantendo a inércia, a conclusão para extinção - NCPC, art. 

485, III e § 1º. Intime.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25329 Nr: 1370-68.2010.811.0038

 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: Constantina Soares Cardoso

 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:

 Visto e bem examinado.
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Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50482 Nr: 290-98.2012.811.0038

 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: Creuza Maria Soares da Silva

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

 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

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52864 Nr: 206-63.2013.811.0038

 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: João Antonio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Citavel Dist. De Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sofia Alexandra 

Mascarenhas - OAB:7102-B

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA......Ademais, esclareço que os 

dados para expedição do Alvará são preenchidos de forma eletrônica e 

através de dados alimentados no Sistema Siscondj e em decorrência do 

homônimo da parte, foi expedido o Alvará com inconsistência de 

dados.Isso posto, expeço novamente o alvará judicial de levantamento em 

nome do beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.Ademais, considerando o 

disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, datado de 2/3/2015, reiterado 

pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 20/2/2017, assim como o fato de 

que o valor a ser liberado tem importe igual ou superior a R$. 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), DETERMINO a remessa/encaminhamento ao 

Departamento da Conta Única/Depósitos Judiciais, via sistema de Malote 

Digital, dos documentos nesses exigidos – cópias do alvará judicial 

eletrônico, decisões interlocutórias e/ou sentença e da 

procuração/instrumento de mandato, em caso de terceiro beneficiário.Sem 

prejuízo dessas, DETERMINO que realize a desassociação do CPF 

pertencente ao Sr. João Antônio de Lima – extrato em anexo – junto ao 

processo e após decorrido o prazo de suspensão, volte-me para extinção 

pelo pagamento/adimplemento – NCPC, art. 924, II.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56238 Nr: 972-82.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beraldo Lopes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:OAB/MT 4060

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 7.210/84 - instaurado em desfavor 

de BERALDO LOPES BARBOSA condenado pela prática do crime 

descrito/capitulado no art. 121, § 2°, IV, do CP e pena imposta de 12 

(doze) anos e 6 (seis) meses, atualmente em cumprimento de pena no 

regime semiaberto, em que fora comunicado a suposta prática de novo 

crime e consequente cometimento de falta grave pelo recuperando – 

processo n. 18-94.2018.811.0037, código n. 97034....Isso posto, diante da 

demonstração da ocorrência da falta grave pelo descumprimento das 

condições e insuficiente justificativa para isso, TORNO DEFINITIVA a 

REGRESSÃO do regime semiaberto para o efetivo cumprimento da pena 

restante no REGIME FECHADO, tendo como data/marco inicial para 

progressão o dia 7 de janeiro de 2018, data em que o recuperando foi 

preso em flagrante, nos autos n. 18-94.2018.811.0038 (97034)..Intime. 

Ciência ao Ministério Público.Por fim, remeta os autos para a realização de 

novo cálculo de pena.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56238 Nr: 972-82.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beraldo Lopes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:OAB/MT 4060

 Visto e bem examinado.

Diante da comunicação do AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de 

BERALDO LOPES BARBOSA, autuado(a) pela suposta prática do(s) 

delito(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 34 da Lei n. 3.688/41, art. 306 da Lei n. 

9.503/1997 e art. 329 do CP, designo audiência de justificação para o dia 

8/1/2018, às 15h.

Intime a defesa e comunique o Ministério Público.

Oficie ao Diretor da Cadeia Pública requisitando o recuperando.

Às providências.

Cumpra, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64850 Nr: 2174-60.2015.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP, Tania Lucia Rodrigues - OAB:RJ 1769-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 
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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.Condeno a parte autora no pagamento das taxas, custas e 

despesas processuais, porém, deixo de condená-la nos honorários 

advocatícios, uma vez que não foi regularizada a relação processual com 

a citação da parte adversa.Defiro o desentranhamento dos documentos 

originais, mediante sua substituição por cópias reprográficas.Transitada 

em julgado, proceda com as baixas, anotações necessárias e arquive os 

autos.Prescindível o Registro no caso – art. 317, §5°, I e II da CNGC.P. I. 

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65840 Nr: 18-65.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Bravo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar em favor do 

recuperando MAURO BRAVO, por entender que não preenche os 

requisitos, devendo aguardar o regular cumprimento de pena.Sem prejuízo 

dessa decisão DETERMINO que intime a defesa do recuperando para 

ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, – Lei n. 7.210/84, arts. 

81-A e 81-B.Após isso, volte-me para eventual homologação ou decidir 

prosseguimento.Cumpra expedindo o necessário, com URGÊNCIA.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67552 Nr: 739-17.2016.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSPM, RM, JÁSPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:MT/14856

 Intimação das partes para que fiquem ciente do inteiro teor do ofício de 

referencia 101, oriundo da Comarca de Ribeirão Preto/SP

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69834 Nr: 1833-97.2016.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdPF, PCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:MT - 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, 

Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar acerca dos 

documentos de ref. 64, 66 e 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71314 Nr: 2818-66.2016.811.0038

 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): Rosimeire da Silva Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/OAB.MT

 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.Condeno a parte autora no pagamento das taxas, custas e 

despesas processuais, porém, deixo de condená-la nos honorários 

advocatícios, uma vez que não foi regularizada a relação processual com 

a citação da parte adversa.Defiro o desentranhamento dos documentos 

originais, mediante sua substituição por cópias reprográficas.Transitada 

em julgado, proceda com as baixas, anotações necessárias e arquive os 

autos.Prescindível o Registro no caso – art. 317, §5°, I e II da CNGC.P. I. 

Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72307 Nr: 20-98.2017.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS 

AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. -, ajuizada por EDNALDO DA 

SILVA ARAÚJO em desfavor de LUZIA ELIZANGELA DE SOUZA GOMES 

em que pugna aquele(a), entre pedidos outros, pela concessão da 

assistência judiciária gratuita, limitando-se em juntar(em) declaração de 

hipossuficiência sem esclarecimento algum sobre as profissões, os 

rendimentos ou situação econômica, em que pese possuir patrimônio a ser 

partilhado, o que aparentemente demonstra não ser(em) pessoa(s) 

desprovida(s) de recurso financeiro tal como tenta(m) fazer crer.

Ao magistrado é dado perquir ir sobre as condições 

econômico-financeiras, situação em que aplicável o dispositivo 

constitucional no sentido de que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” – 

CRFB/88, art. 5º, LXXIV -, mormente porque não se pode pretender que o 

Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma ônus da parte 

quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, quem pugna deixa 

de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade.

O Estado assumir as custas, taxas e despesas processuais de quem tem 

condições de atendê-las onera a sociedade indevidamente e, 

provavelmente, cria uma impossibilidade de o Estado prover as 

necessidades dos que realmente precisam, porque hipossuficientes.

Isso posto, porque presente nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de 

indeferir o pedido, DETERMINO a intimação da parte para que comprove 

efetivamente a insuficiência de recursos para pagar as custas, taxas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família – NCPC, art. 99, § 2º c/c art. 98, caput.

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in albis, volte-me para decidir em 

prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75901 Nr: 1892-51.2017.811.0038

 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: Coopnoroeste de Credito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte aurora do inteiro teor da certidão do senhor meirinho, 
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ref. 19, bem como para que fique ciente que, nos termos da legislação 

vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intima-lo, para que efetue o pagamento de eventual 

complementação de diligência do Oficial de Justiça, devendo emitir a guia 

para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77092 Nr: 2530-84.2017.811.0038

 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 OMNI S.A. Crédito Financiamento e investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose de Oliveira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Pasquali Parise - 

OAB:SP 155.574, Welson Gasparini Junior - OAB:SP 116.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho de ref. 20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95602 Nr: 3452-28.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O

 (...) Isso posto e nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela 

Lei n. 11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 28 de 

fevereiro de 2018, às 17h30min, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), 

dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do(a) 

acusado(a) que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss. -, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..

Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, se 

for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, independentemente de 

determinação judicial, deverá ser intimada para falar sobre a testemunha 

não encontrada e que por ela tenha sido arrolada”, providência que deve 

ser realizada pela Secretaria.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96913 Nr: 4025-66.2017.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Damião da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002/MT

 (...) 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 31 de janeiro de 2018, às 16h, 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.: 28503 Nr: 1929-88.2011.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao autor para que 

no prazo legal manifeste no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55989 Nr: 770-08.2014.811.0038

 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): Ilton Jose Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Beatriz do Nascimento 

- OAB:MT - 020732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido LIMINAR – rito 

especial do Decreto-Lei n. 911/69 -, ajuizada pelas em epígrafe, em que a 

autor requereu a DESISTÊNCIA dos pedidos/ação e arquivamento do 

processo.

Verifico que a parte requerida foi devidamente citada, contudo não 

apresentou contestação.

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas.

A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda.

O pleito é perfeitamente possível e compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do direito que 

lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos da 

legislação instrumental.

Verifico que a parte requerida foi citada sem contestar o pleito, e a parte 

autora se manifesta requerendo a desistência da ação.

Considerando o inequívoco desinteresse no prosseguimento da causa, 

bem como o devido processo legal, haja vista que se manifesta 

requerendo a desistência da ação, tal fato impõe a este magistrado, a 

resolução do processo sem a devida apreciação do seu mérito.

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 parte autora no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse 
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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 Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64850 Nr: 2174-60.2015.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP, Tania Lucia Rodrigues - OAB:RJ 1769-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada por 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA em desfavor de 

OLIVEIRA MEDEIROS, em que foi REQUERIDO pela parte autora a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS.

O magistrado que me antecedeu concedeu a liminar de busca e apreensão 

do veículo HONDA/NXR 160 BROS ESDD, placa QBB 3412, chassi 

9C2KD0810FR425186, renavam 1040430900.

No entanto, não foi possível cumprir o mandado de busca e apreensão, 

uma vez que o bem/veículo não fora localizado.

É o relato do 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, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda.

O pleito é perfeitamente possível, registrando que compete à parte analisar 

a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do direito que 

lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos da 

legislação processual.

O art. 267, VIII, § 4º, do CPC/NCPC, art. 485, VIII, § 4° -, exige a anuência 

da parte adversa, após decorrido o prazo para a resposta/defesa, para a 

acolhida do pedido de desistência formulado pelo autor sem o 

consentimento dela, o que NÃO ocorreu na hipótese.

Antes da citação da parte adversa requereu a desistência.

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.

Condeno a parte autora no pagamento das taxas, custas e despesas 

processuais, porém, deixo de condená-la nos honorários advocatícios, 

uma vez que não foi regularizada a relação processual com a citação da 

parte adversa.

Defiro o desentranhamento dos documentos originais, mediante sua 

substituição por cópias reprográficas.

Transitada em julgado, proceda com as baixas, anotações necessárias e 

arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – art. 317, §5°, I e II da CNGC.

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71314 Nr: 2818-66.2016.811.0038

 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): Rosimeire da Silva Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/OAB.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada por AYMORÉ 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de 

ROSIMEIRE DA SILVA FRANCISCO, em que foi REQUERIDO pela parte 

autora a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS.

O autor solicitou através de petição, a desistência da ação, em razão de 

ter realizado um acordo com a requerida.

É o relato do 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, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda.

O pleito é perfeitamente possível, registrando que compete à parte analisar 

a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do direito que 

lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos da 

legislação processual.

O art. 267, VIII, § 4º, do CPC/NCPC, art. 485, VIII, § 4° -, exige a anuência 

da parte adversa, após decorrido o prazo para a resposta/defesa, para a 

acolhida do pedido de desistência formulado pelo autor sem o 

consentimento dela, o que NÃO ocorreu na hipótese.

Antes da citação da parte adversa requereu a desistência.

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.

Condeno a parte autora no pagamento das taxas, custas e despesas 

processuais, porém, deixo de condená-la nos honorários advocatícios, 

uma vez que não foi regularizada a relação processual com a citação da 

parte adversa.

Defiro o desentranhamento dos documentos originais, mediante sua 

substituição por cópias reprográficas.

Transitada em julgado, proceda com as baixas, anotações necessárias e 

arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – art. 317, §5°, I e II da CNGC.

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77355 Nr: 2677-13.2017.811.0038

 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: Odete da Silva Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a intimação da parte para que comprove efetivamente a 

insuficiência de recursos para pagar as custas, taxas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família – NCPC, art. 99, § 2º c/c art. 98, caput.Transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias in albis, volte-me para decidir em prosseguimento.Cumpra.Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000166-25.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIANE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUELO A. FERREIRA - ME (REQUERIDO)
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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. 1000166-25.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALDIANE FERREIRA 

MARQUES REQUERIDO: CONSUELO A. FERREIRA - ME Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que foi 

REQUERIDO pela parte reclamante ALDIANE FERREIRA MARQUES a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A desistência do prosseguimento do 

processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação 

do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante ALDIANE FERREIRA 

MARQUES, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, 

VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. Araputanga-MT, 15 de dezembro 

de 2017 - 17:53:39. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010056-97.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010056-97.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RONEY GOMES 

REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Diante da certidão de trânsito 

em julgado - Id. Num. 9835654 -, deixo de determinar o retorno/remessa 

dos autos ao Conselho Recursal para que o E. Relator possa analisar a 

petição de interposição de recurso extraordinário. Ademais, dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, 

além da iniciativa do credor para requerer o processamento da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 18 de dezembro de 2017 - 09:47:37. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010056-97.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010056-97.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RONEY GOMES 

REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Diante da certidão de trânsito 

em julgado - Id. Num. 9835654 -, deixo de determinar o retorno/remessa 

dos autos ao Conselho Recursal para que o E. Relator possa analisar a 

petição de interposição de recurso extraordinário. Ademais, dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, 

além da iniciativa do credor para requerer o processamento da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 18 de dezembro de 2017 - 09:47:37. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-13.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TAVARES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (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 ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA , 19 de dezembro de 2017. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA DO RETORNO DOS 

AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, BEM COMO SE MANIFESTAR O QUE 

ENTENDER DE DIREITO nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado. Processo: 8010092-13.2014.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MANOEL TAVARES 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. MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO 

JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-13.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (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 ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA , 19 de dezembro de 2017. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA DO RETORNO DOS 

AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, BEM COMO SE MANIFESTAR O QUE 

ENTENDER DE DIREITO nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado. Processo: 8010092-13.2014.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MANOEL TAVARES 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. MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO 

JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010197-19.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DAMASCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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. 8010197-19.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: FRANCISCA MARIA 

DAMASCENO EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes FRANCISCA MARIA DAMASCENO e BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 5.801,67 (cinco mil e oitocentos e um reais e 

sessenta e sete centavos) -, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, 

considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, datado de 

2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 20/2/2017, 

assim como o fato de que o valor a ser liberado tem importe igual ou 

superior a R$. 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), DETERMINO a 

remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta Única/Depósitos 

Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos nesses exigidos – 

cópias do alvará judicial eletrônico, decisões interlocutórias e/ou sentença 

e da procuração/instrumento de mandato, em caso de terceiro 

beneficiário. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017 - 12:03:53. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010197-19.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DAMASCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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. 8010197-19.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: FRANCISCA MARIA 

DAMASCENO EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 
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partes FRANCISCA MARIA DAMASCENO e BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 5.801,67 (cinco mil e oitocentos e um reais e 

sessenta e sete centavos) -, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, 

considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, datado de 

2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 20/2/2017, 

assim como o fato de que o valor a ser liberado tem importe igual ou 

superior a R$. 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), DETERMINO a 

remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta Única/Depósitos 

Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos nesses exigidos – 

cópias do alvará judicial eletrônico, decisões interlocutórias e/ou sentença 

e da procuração/instrumento de mandato, em caso de terceiro 

beneficiário. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017 - 12:03:53. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000083-09.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

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. 1000083-09.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ANTONIO SOUZA DOS 

SANTOS EXECUTADO: OI S/A Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como parte credora ANTONIO SOUZA 

DOS SANTOS e devedora OI S/A, em que, após os autos retornarem da 

Turma Recursal, esta apresentou IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, “b” – em que alega a 

ocorrência de excesso de execução, porque alega estar em fase de 

recuperação judicial e processos em execução contra a impugnante estão 

suspenso. A parte credora alegou que a impugnação já foi decidido pelo 

juiz da Comarca de Araputanga-MT, bem como pela Turma Recursal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e requereu a 

condenação em litigância de má-fé. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A parte devedora/executada apresentou 

IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, 

“b” – em que alega a ocorrência de que as execuções envolvendo a OI/SA 

estão suspensas por determinação judicial proferida pelo magistrado da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ e manifestou pela 

suspensão da execução. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. Em que pese as alegações do impugnante, verifico que o 

magistrado deferiu a suspensão dos processos que transitaram em 

julgado, ou realizou depósito/pagamento após a decisão que transferiu a 

tutela em 21/6/2016, o que não ocorreu no caso, uma vez que o valor 

parcial do bloqueio/depósito judicial ocorreu antes do deferimento da 

tutela. A configuração da litigância de má-fé exige vontade inequívoca de 

praticar os atos previstos no artigo 17 do Código de Processo Civil/artigo 

80 do Novo Código de Processo Civil, não se confundindo com atos de 

pretensão ou defesa, mesmo que exagerados ou equivocados e, portanto, 

em que pese alegações do impugnante, a condenação em litigância de 

má-fé pressupõe atuação dolosa da parte, o que não ficou demonstrado 

nos autos, resultando na prevalência da presunção de boa-fé e rejeição 

da condenação da parte adversa. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) 

formulado(s) na IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO, para o fim de 

reconhecer a suspensão da execução. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Ademais, DETERMINO 

que intime o(s) devedor(es)/executado(s) para que realize o pagamento 

dos valores remanescentes – R$ 9.770,88 (nove mil setecentos e setenta 

reais e oitenta e oito centavos) –, conforme cálculo judicial e não havendo 

pagamento da dívida no prazo 15 (quinze) dias ou nomeação de bens à 

penhora, a requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem 

dar ciência prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 

655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - com a indicação do número do Cadastro de 

Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 

do devedor, volte-me concluso para requisitar do Banco Central, via 

sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência de ativos em 

nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o 

valor indicado na execução – penhora on-line -, ou pesquisar a existência 

de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 
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estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017 - 

12:42:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000083-09.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

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. 1000083-09.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ANTONIO SOUZA DOS 

SANTOS EXECUTADO: OI S/A Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como parte credora ANTONIO SOUZA 

DOS SANTOS e devedora OI S/A, em que, após os autos retornarem da 

Turma Recursal, esta apresentou IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, “b” – em que alega a 

ocorrência de excesso de execução, porque alega estar em fase de 

recuperação judicial e processos em execução contra a impugnante estão 

suspenso. A parte credora alegou que a impugnação já foi decidido pelo 

juiz da Comarca de Araputanga-MT, bem como pela Turma Recursal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e requereu a 

condenação em litigância de má-fé. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A parte devedora/executada apresentou 

IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, 

“b” – em que alega a ocorrência de que as execuções envolvendo a OI/SA 

estão suspensas por determinação judicial proferida pelo magistrado da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ e manifestou pela 

suspensão da execução. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. Em que pese as alegações do impugnante, verifico que o 

magistrado deferiu a suspensão dos processos que transitaram em 

julgado, ou realizou depósito/pagamento após a decisão que transferiu a 

tutela em 21/6/2016, o que não ocorreu no caso, uma vez que o valor 

parcial do bloqueio/depósito judicial ocorreu antes do deferimento da 

tutela. A configuração da litigância de má-fé exige vontade inequívoca de 

praticar os atos previstos no artigo 17 do Código de Processo Civil/artigo 

80 do Novo Código de Processo Civil, não se confundindo com atos de 

pretensão ou defesa, mesmo que exagerados ou equivocados e, portanto, 

em que pese alegações do impugnante, a condenação em litigância de 

má-fé pressupõe atuação dolosa da parte, o que não ficou demonstrado 

nos autos, resultando na prevalência da presunção de boa-fé e rejeição 

da condenação da parte adversa. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) 

formulado(s) na IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO, para o fim de 

reconhecer a suspensão da execução. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Ademais, DETERMINO 

que intime o(s) devedor(es)/executado(s) para que realize o pagamento 

dos valores remanescentes – R$ 9.770,88 (nove mil setecentos e setenta 

reais e oitenta e oito centavos) –, conforme cálculo judicial e não havendo 

pagamento da dívida no prazo 15 (quinze) dias ou nomeação de bens à 

penhora, a requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem 

dar ciência prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 

655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - com a indicação do número do Cadastro de 

Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 

do devedor, volte-me concluso para requisitar do Banco Central, via 

sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência de ativos em 

nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o 

valor indicado na execução – penhora on-line -, ou pesquisar a existência 

de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017 - 

12:42:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-26.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do Ofício nº 004/2018 juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010251-19.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J FERREIRA LEMOS PRODUCOES - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DURVAL TRINDADE (EXECUTADO)

 

Em decorrência da DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA sem atender a 

finalidade, INTIMO a REQUERENTE para se manifestar o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-64.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J F DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

 

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. 8010151-64.2015.8.11.0038 REQUERENTE: J F DA SILVA - ME 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes J F DA SILVA - ME e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 
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execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. A penhora 

efetivada nos autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) 

referido(s) bem(ns), expedindo o necessário, razão pela qual o faço 

através do alvará de levantamento expedido da forma indicada pela parte. 

Ademais, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 2 de janeiro de 2018 - 08:42:54. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-64.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J F DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

 

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. 8010151-64.2015.8.11.0038 REQUERENTE: J F DA SILVA - ME 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes J F DA SILVA - ME e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. A penhora 

efetivada nos autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) 

referido(s) bem(ns), expedindo o necessário, razão pela qual o faço 

através do alvará de levantamento expedido da forma indicada pela parte. 

Ademais, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 2 de janeiro de 2018 - 08:42:54. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-43.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA SORNAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-21.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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C. PAGNO GAVIN EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-11.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IDALICE SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-72.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-94.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA FAUSTO CARVALHO DE ANGELONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-25.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 
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cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-97.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE SOUZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSINO DE FREITAS PRIMO OAB - MT0017822A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-30.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUZA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSINO DE FREITAS PRIMO OAB - MT0017822A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-90.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR BRAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSINO DE FREITAS PRIMO OAB - MT0017822A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-71.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE ARAUJO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-20.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSINO DE FREITAS PRIMO OAB - MT0017822A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 
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no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-47.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-39.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA BATISTA PUGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSINO DE FREITAS PRIMO OAB - MT0017822A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-09.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA MENDES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-76.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-41.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ARLINDO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO
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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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-26.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ARLINDO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

9.099/1995 - cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual – Lei n. 9.099/1995, arts. 5º e 6º; CPC, art. 

333/NCPC, art. 373; Lei n. 8.078/90, art. 6º, VIII -, prevendo a Lei n. 

9.099/1995, art. 32, que “Todos os meios de prova moralmente legítimos, 

ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade 

dos fatos alegados pelas partes”. A inversão do ônus da prova não exime 

que a parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito 

que estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, 

transferindo para a parte adversa apenas aquelas em que há 

hipossuficiência de produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades 

da causa relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 

373 -, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário. A inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 

8.078/90, decorre da hipossuficiência da parte para trazer provas outras 

e verossimilhança de suas alegações, bem como se baseia na 

necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato que não é 

absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e 

produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 

373, II -, bem como aquelas decorrentes do ônus da inversão. Dessarte, já 

realizada a audiência de conciliação sem acordo entre as partes e 

apresentadas as manifestações, DETERMINO que as INTIME, na pessoa 

do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO, especificando objetivamente as provas que pretendam 

produzir nessa, pois possível ao magistrado “limitar ou excluir as que 

considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, 

art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou 

esclarecidas as provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 4 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-93.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA KREMER CECCHELE GRASSIOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (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):

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

9.099/1995 - cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual – Lei n. 9.099/1995, arts. 5º e 6º; CPC, art. 

333/NCPC, art. 373; Lei n. 8.078/90, art. 6º, VIII -, prevendo a Lei n. 

9.099/1995, art. 32, que “Todos os meios de prova moralmente legítimos, 

ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade 

dos fatos alegados pelas partes”. A inversão do ônus da prova não exime 

que a parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito 

que estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, 

transferindo para a parte adversa apenas aquelas em que há 

hipossuficiência de produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades 

da causa relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 

373 -, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário. A inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 
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8.078/90, decorre da hipossuficiência da parte para trazer provas outras 

e verossimilhança de suas alegações, bem como se baseia na 

necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato que não é 

absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e 

produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 

373, II -, bem como aquelas decorrentes do ônus da inversão. Dessarte, já 

realizada a audiência de conciliação sem acordo entre as partes e 

apresentadas as manifestações, DETERMINO que as INTIME, na pessoa 

do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO, especificando objetivamente as provas que pretendam 

produzir nessa, pois possível ao magistrado “limitar ou excluir as que 

considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, 

art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou 

esclarecidas as provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 4 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-43.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NORBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (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. 1000320-43.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO NORBERTO DE OLIVEIRA 

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, 

como substituto(a) processual de JOÃO NOBERTO DE OLIVEIRA, 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 dos 

medicamentos XALATAN, COLÍRIO COMBIGAN, AZORGA, BETOPTIC e 

DIAMOX em comprimido, dando à causa o valor de R$. 5.000,00 (cinco mil 

reais). Narra que o paciente perdeu totalmente a visão do olho direito e tem 

dificuldades para enxergar com o olho esquerdo, razão pela qual foram 

prescritos os fármacos supracitados, na qual deve ser feito o uso diário, 

contudo o paciente, por não ter condições financeiras para arcar com as 

despesas, solicitou o fornecimento junto à secretaria de saúde municipal, 

sem êxito. Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de 

notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único 

– e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 

1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

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 tem dificuldades para enxergar 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 o tratamento deve iniciar imediatamente e que os medicamentos: 

XALATAM é fornecido pelo SUS através de componentes especializados 

da assistência farmacêutica, sendo de responsabilidade do gestor 

Estadual; COMBIGAM COLÍRIO é fornecido pelo SUS através de seus 

princípios ativos, de forma isolada e de componentes especializados da 
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assistência farmacêutica, sendo de responsabilidade do gestor Estadual; 

AZORGA é fornecido pelo SUS através de seus princípios ativos, de 

forma isolada e de componentes especializados da assistência 

farmacêutica, sendo de responsabilidade do gestor Estadual; DIAMOX é 

fornecido pelo SUS através de componentes especializados da 

assistência farmacêutica, sendo de responsabilidade do gestor Estadual, 

bem como é disponibilizado no componente básico da assistência 

farmacêutica, sendo de responsabilidade do gestor Municipal; 

BETAXOLOL não é fornecido pelo SUS. 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 perda total da visão, 

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 XALATAN, COLÍRIO COMBIGAN, 

AZORGA, BETOPTIC e DIAMOX em comprimido, 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 

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, 9 de 

janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito
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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. 1000222-58.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, GEILSON DE SOUZA PESSOA 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) DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, como substituto(a) processual de GEILSON 

DE SOUZA PESSOA, em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos 

outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a 

realização de oxigenoterapia hiperbárica e câmara hiperbárica, dando à 

causa o valor de R$. 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). Narra que o 

assistido foi diagnosticado com “osteomielite crônica” e necessita fazer 20 

(vinte) a 30 (trinta) sessões do tratamento supracitado, contudo, por ter 

um custo aproximado de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) cada 

sessão, o assistido não tem condições de custear seu tratamento. 

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 
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Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma que o autor foi diagnosticado com “OSTEOMIELITE 

CRÔNICA” e necessita realizar sessões de OXIGENOTERAPIA 

HIPERBÁRICA E CÂMARA HIPERBÁRICA, contudo o processo foi enviado 

ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, cuja conclusão foi de que não há nos autos informações clínicas 

detalhadas sobre o caso que permite apresentar sobre um parecer 

técnico, bem como sugeriu que seja encaminhado relatórios médicos 

completos e atualizados para análise. Isso posto, ausentes os requisitos 

legais ou a necessidade de evitar dano de difícil ou de incerta reparação, 

INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR e, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a documentação de que disponha 

para o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indicando 

se a medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o Enunciado n. 1, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que permite que seja dispensada 

a realização de audiência preliminar no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não manda 

profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. 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, 9 de janeiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 1000282-31.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, LEANDRO CABRAL GOULART 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 

DE MATO GROSSO, como substituto(a) processual de LEANDRO CABRAL 

GOULART em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in 

initio litis e inaudita altera parte seja determinado a realização de CIRURGIA 

PARA CORREÇÃO DA FALHA ÓSSEA, dando à causa o valor de R$. 

5.000,00 (cinco mil reais). Narra que o paciente sofreu um acidente no ano 

de 2011 fraturando a perna direita, sendo necessário a realização do 

procedimento cirúrgico para dar continuidade ao tratamento e, por não ter 

condições financeiras para arcar com o equipamento, foi solicitado junto à 

secretaria de saúde municipal, contudo sem êxito. Atendidas as 

recomendações da CNGC, fora precedido de notas de evidência científica 

emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da prévia 

intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 

1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 
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do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma que sofreu um acidente e necessita realizar 

procedimento cirúrgico na perna direita, contudo o processo foi enviado 

ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, cuja conclusão foi de que não foi juntado no processo descrição 

técnica do procedimento pleiteado, inexiste informações técnicas 

pormenorizadas que permite avaliar o pedido e sua urgência. Isso posto, 

ausente os requisitos legais ou a necessidade de evitar dano de difícil ou 

de incerta reparação, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA LIMINAR e, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indicando se a medida é abrangida por política 

pública existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no 

respectivo programa, informe se há disponibilidade por instituição pública 

ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço 

máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo 

em vista o Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que 

permite que seja dispensada a realização de audiência preliminar no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato de que a 

Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca. As intimações no Juizado Especial serão feitas 

na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das 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, 9 de 

janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito
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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. 1000246-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VILSON EDSON DA SILVA 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, 

como substituto(a) processual de VILSON EDSON DA SILVA, em desfavor 

dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em 

que aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera 

parte seja determinado a realização de consulta com médico ortopédico 

ESPECIALISTA EM OMBRO, dando à causa o valor de R$. 5.000,00 (cinco 

mil reais). Narra que o paciente vem tentando solucionar seu problema a 

algum tempo, uma vez que tem dores no ombro direito e em ação ajuizada 

anteriormente foi concedida a realização de ressonância magnética para 

verificar eventual lesão no local indicado. Aduz que, após o exame 

supracitado, foi indicado realizar uma consulta com um ortopedista 

especialista em ombro, tendo em vista a complexidade da enfermidade do 

paciente e, por não ter condições financeiras para arcar com as 

despesas, solicitou junto à secretaria de saúde municipal, sem êxito. 

Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de notas de 

evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da 

prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, 

caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 
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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 possui fortes dores no ombro 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 o caso não se trata de urgência, contudo foi recomendado a 

realização do tratamento com brevidade. 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 sequelas irreparáveis, 

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 consulta com um MÉDICO 

ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM OMBRO seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 30 

(trinta) 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 

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, 9 de 

janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-16.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLY XAVIER JUSTINO (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (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. 1000283-16.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MARIELLY XAVIER JUSTINO REQUERIDO: 
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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, 

como substituto(a) processual de MARIELLY XAVIER JUSTINO, 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 do 

medicamento DEPAKOTE ER 500 mg, dando à causa o valor de R$. 

5.000,00 (cinco mil reais). Narra que a paciente é portadora de 

esquizencefalia e necessita fazer uso de medicamentos, dentre os quais 

o supracitado e, por não dispor de condição financeira para custear os 

fármacos, requereu seu fornecimento junto à Secretaria de Saúde do 

Município, contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da CNGC, 

fora precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo 

de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 

1.317, parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área de 

saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os 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 portadora de esquizencefalia 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 o DEPAKOTE ER não é assegurado pelo Sistema Único de Saúde, 

contudo é disponibilizado seu componente básico – VALPROATO DE 

SÓDIO –, na qual é fornecido pelo gestor Municipal. 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 convulsões e 

consequentemente a morte, 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 DEPAKOTE ER, ou similar, seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 5 (cinco) 

dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de 

valores ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento 

do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de 

pedido juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com 

a devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 
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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 telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. 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, 9 de janeiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-79.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA 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. 1000240-79.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO 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) 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA, 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 contínuo dos medicamentos 

COMBIGAN COLÍRIO (BRIMONIDINA e TIMOLOL) e LUMIGAN COLÍRIO 

(BIMATOPROSTA), dando à causa o valor de R$. 937,00 (novecentos e 

trinta e sete reais). Narra que o assistido foi diagnosticado com glaucoma 

(CID.H 40.1) e necessita fazer o uso dos medicamentos supracitados e, 

porque não tem disposição financeira para custear os fármacos, tentou 

adquirir junto à Secretaria de Saúde do Município, contudo sem êxito. 

Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de notas de 

evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da 

prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, 

caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

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 
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autora afirma que é portador de Glaucoma 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 risco de perda da visão, sendo que a patologia é progressiva e 

necessita realizar o tratamento com urgência. Ademais, informou que 

LUMIGAN COLÍRIO (BIMATOPROSTA) é assegurado pelo Sistema Único de 

Saúde – SUS, através do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica, sendo de responsabilidade do gestor Estadual, bem como 

esclareceu que e o medicamento COMBIGAN COLÍRIO (BRIMONIDINA e 

TIMOLOL) é assegurado pelo SUS através de seus princípios ativos de 

forma separada, devendo o médico fazer o ajuste da dose e ambos os 

medicamentos são fornecidos pelo gestor Estadual. Há elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito, cuja doença foi demonstrada e a 

forma/necessidade de tratamento, assim como presente o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demora agrava a 

situação do(a) beneficiário(a) e pode resultar em perda da visão, 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 COMBIGAN COLÍRIO (BRIMONIDINA e 

TIMOLOL) e LUMIGAN COLÍRIO (BIMATOPROSTA), 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 

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, 9 de 

janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Magistrado(s):
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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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 
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extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-31.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GEUSA GOMES VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-27.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(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):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO
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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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-83.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE VILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 69 de 760



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. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-24.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILZA DE ARAUJO RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-67.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GERALDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (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):

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 
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quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-30.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DALVAN NONATO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-48.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE MORAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (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):

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 
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MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010217-44.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (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):

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000124-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE OLIVEIRA IAHN JUNIOR (EXEQUENTE)

ZENILDA MARIA DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT0013604S 

(ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-84.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA REGINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

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):

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 
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MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-26.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-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)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-30.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERVAN BRASILEIRO RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(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):

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 
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18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-19.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA HELLEN MARQUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-08.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO RODRIGUES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
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JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-65.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (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):

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 
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(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-71.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE LOPES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010246-31.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARQUES QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
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SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-33.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DALVAN NONATO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-95.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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. 1000226-95.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO MENDES RIBEIRO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

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) 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de ANTÔNIO MENDES RIBEIRO, em desfavor dos 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que 

aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera 

parte seja determinado a realização de VITRECTOMIA POSTERIOR PARA 

RETIRADA DE ÓLEO DE SILICONE, dando à causa o valor de R$. 937,00 

(novecentos e trinta e sete reais). Narra que o paciente é portador de 

HISOTRIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM OLHO DIREITO POR 

REDESLOCAMENTO DE RETINA, razão pela qual necessita realizar o 

procedimento médico supracitado e tendo em vista que não tem condições 

de arcar com o tratamento, requereu junto ao serviço público, contudo 

sem êxito. Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de 

notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único 

– e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 

1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta 
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e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico - ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim 

como ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, 

art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a 

petição inicial com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que 

as ações envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto 

quanto possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma é portador de HISOTRIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR 

EM OLHO DIREITO POR REDESLOCAMENTO DE RETINA , contudo o 

processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que os 

documentos juntados estão desatualizados, uma vez que foi realizado a 

consulta em 2016, bem como foi sugerido que sejam encaminhados os 

resultados de exames complementares e receituários atualizados. Isso 

posto, ausente os requisitos legais ou a necessidade de evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA LIMINAR e, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indicando se a medida é abrangida por política 

pública existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no 

respectivo programa, informe se há disponibilidade por instituição pública 

ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço 

máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo 

em vista o Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que 

permite que seja dispensada a realização de audiência preliminar no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato de que a 

Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca. As intimações no Juizado Especial serão feitas 

na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das 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, 9 de 

janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010251-19.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J FERREIRA LEMOS PRODUCOES - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DURVAL TRINDADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010251-19.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: J FERREIRA LEMOS 

PRODUCOES - EPP EXECUTADO: SONIA MARIA DURVAL TRINDADE Visto 

e bem examinado na CORREIÇÃO ORDINÁRIA – Portaria n. 29/2017-DF. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa e pugna pela 

expedição de mandado e ser cumprido pelo OJA. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Considerando que não 

fora localizado bens através dos sistemas online disponíveis, defiro o 

pedido e DETERMINO que expeça mandado e o(a) Oficial(a) de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se encontrem, ainda 

que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – NCPC, art. 845 -, 

e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de laudo anexados 

ao auto de penhora com a especificação dos bens, com suas 

características, e o estado em que se encontram, bem como o seu valor – 

NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, e 

depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. Do auto 

de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa 

de seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 

475-J, § 1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/95, art. 19 - para que, querendo 

e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de 

eventual depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, 

cujos fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/95 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado no 
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XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – 

BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 

16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, se 

necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/95. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, 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. Às providências. Araputanga-MT, 20 de julho de 2017 - 

21:14:19. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-11.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ELZA PEREIRA DE SOUZA (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. 1000348-11.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ELZA PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 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, como 

substituto(a) processual de ELZA PEREIRA DE SOUZA, em desfavor dos 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que 

foi REQUERIDO pela parte reclamante a DESISTÊNCIA DOS 

PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 

princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente 

possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante ELZA PEREIRA DE 

SOUZA, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, 

VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de janeiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11502 Nr: 1602-92.2005.811.0026

 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: Município de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurino Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10176/MT, UBIRATAN FARIA COUTINHO - OAB:6760/MT

 Nos termos do artigo 59, § 32, do Provimento n? 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

780,22, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 219/227. 

(Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 390,11), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 390,11, para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo desta comarca aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60658 Nr: 2727-75.2017.811.0026

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivando Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, Volnei Copetti - OAB:OAB/RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850

 VISTOS.

 I. Previamente a análise da tutela de urgência e preliminares alegadas em 

contestação – ref. 30 -, INTIME-SE a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 dias, apresentar impugnação.

II. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

III. Sem prejuízo, ante o pedido de informação acostado à ref. 31, 

DETERMINO que às informações prestadas sejam encaminhadas a 

Superior Instância por meio do Sistema Malote Digital.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Arenápolis/MT, 15 de dezembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42769 Nr: 889-39.2013.811.0026
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 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Borges dos Santos Marinho, Eni Borges 

Marques, Ronivaldo Borges dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Arruda Borges, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT, Marcello Andrade Santos - OAB:MT/ 16.836-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio de Arruda 

- OAB:16501-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A

 Nos termos do artigo 59, § 32, do Provimento n? 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,94, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 65/68. 

Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 127,09, para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo desta comarca aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 43387 Nr: 1579-68.2013.811.0026

 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: Izabel Meira Sagas

 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:

 Vistos em correição.

Intime-se, via DJe, o patrono do autor para que proceda com a juntada de 

cópia do requerimento administrativo, documento indispensável à 

propositura da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique-se e intime-se, 

pessoalmente, a parte autora, para que proceda com a juntada de 

requerimento administrativo, formulado junto ao INSS, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito 

(NPCP, art. 485, §1º).

Juntado o documento, tornem os autos conclusos para providências 

cabíveis.

Arenápolis, 6 de outubro de 2017.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63876 Nr: 4524-86.2017.811.0026

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DIONE DE SOUZA MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a Requerente, através de 

seu patrono, a fim de que proceda com o reforço da diligência do senhor 

Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, tendo em vista que o 

cumprimento da ordem do juízo perfaz-se em três atos, quais sejam 

busca, apreensão e citação, além de que, em processos dessa natureza, 

há a exigência de que o cumprimento da ordem se dê por dois Oficiais de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43870 Nr: 2080-22.2013.811.0026

 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: Maria dos Anjos Rodrigues Sena

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I – INTIME-SE o(a) apelado(a) a fim de que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §1º, 

CPC.

II - Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, 

REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região, como as nossas homenagens de estilo.

III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45047 Nr: 942-83.2014.811.0026

 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: Elzila Fontes Fonseca

 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 a Requerente, através de 

seu patrono constituído, via Dje, para dar regular andamento no processo, 

requerendo o que entender de direito, no prazo residual legal, eis que, em 

consulta ao sítio eletrônico do TRF-1ª Região, não foi possível localizar o 

recurso interposto pela Requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56557 Nr: 179-77.2017.811.0026

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Jorge de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a Requerente, através de 

seu patrono, a fim de que proceda com o reforço da diligência do senhor 

Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, tendo em vista que o 

cumprimento da ordem do juízo perfaz-se em três atos, quais sejam 

busca, apreensão e citação, além de que, em processos dessa natureza, 

há a exigência de que o cumprimento da ordem se dê por dois Oficiais de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57393 Nr: 735-79.2017.811.0026

 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: Banco Toyota do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhayff Ferreira Biavia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça no novel endereço declinado nos 

autos, atentando-se para a quantidade de atos (in casu, 3 atos – busca, 

apreensão, citação), localidade do cumprimento da medida (Município: 
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Arenápolis – Bairro: Município Arenápolis), bem como para a necessidade, 

ou não, de Oficial de Justiça reforço (in casu, 2 Oficiais de Justiça, 

necessitando, assim, a duplicação do valor).

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, atentando-se para a localidade do cumprimento das 

medidas, bem como a quantidade de atos processuais a serem cumpridos, 

devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito por intermédio de 

petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18952 Nr: 848-14.2009.811.0026

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT-657/B, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos, informando o atual 

endereço do requerido.Sem prejuízo, no mesmo prazo, o requerente 

deverá se manifestar quanto à hipótese de conversão do pedido de busca 

e apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do 

Dec. Lei nº 911/96. VI. Decorrido o prazo supra sem manifestação, 

INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE e seu Patrono via DJe, para, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em 

prosseguir com a ação e promover o que lhe compete.Anoto que, na 

intimação deverá constar a advertência de que A NÃO MANIFESTAÇÃO 

NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC.VII. Transcorrido o prazo do item VI in albis, tornem-me os 

autos conclusos para sentença – Código 36. CUMPRA-SE.As 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64849 Nr: 4931-92.2017.811.0026

 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: HUGO BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz de Souza Lopes, JUNIOR 

ANTÔNIO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17757, Hitler Sansão Sobrinho - OAB:17757-MT, JOSE FABIO 

PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O, José Fabio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:MT/14864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido liminar na Ação de Interdito Proibitório, para determinar 

que se expeça o Mandado Proibitório, a fim de impedir que os 

litisconsortes passivos promova a turbação/esbulho na Fazenda 

Lorenzetti com área de 323,3107 há. (trezentos vinte e três hectares e 

três mil cento e sete ares), e nos 03 (três) lotes da Fazenda Lorenzetti II, 

sendo um com 54,7841 há. (cinquenta e quatro hectares e sete mil 

oitocentos quarenta e um ares), denominado “Sitio Caregnato I”, outro com 

área de 54,5981 há. (cinquenta e quatro hectares e cinco mil novecentos 

oitenta e um ares), denominado “Sítio Caregnato II” e o último com 54,2532 

há. (cinquenta e quatro hectares e dois mil quinhentos trinta e dois ares), 

denominado “Sitio Caregnato III”, localizados no Município de Nova 

Marilândia/MT, dentro das dividas e confrontações especificadas as fls. 

02/08.EXPEÇA-SE mandado proibitório, conforme documentação juntada 

às fls. 27/38, ficando os requeridos proibidos de praticar qualquer ato de 

turbação ou esbulho na área acima delimitada, sob pena de responderem 

por crime de desobediência e ESTIPULO, ainda, multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente decisão, nos 

termos do art. 497, do CPC.INTIMEM-SE os litigantes e seus respectivos 

advogados do teor desta decisão, advertindo-se pessoalmente os 

litisconsortes de que o prazo de 15 (quinze) dias para contestar inicia-se 

com a intimação desta decisão (CPC/2015, art. 564, parágrafo único), 

consignando no mandado a advertência constante do artigo 344 do Código 

de Processo Civil de 2015.Sem prejuízo, INTIME-SE o patrono da parte 

autora, via DJe ou qualquer outro meio eletrônico ou pessoalmente, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, retificar o valor da causa, 

adequando-o ao valor real dos imóveis, um vez que , R$ 100.000,00 (cem 

mil reais), não correspondem a grandeza das áreas de terras rurais e 

produtivas descritas na exordial, sob pena de cancelamento da 

distribuição e consequente indeferimento da petição inicial e revogação da 

liminar concedida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42748 Nr: 863-41.2013.811.0026

 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: Maria Lucia dos Santos Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. MARIA LUCIA DOS SANTOS COSTA ajuizou ação 

previdenciária para concessão de aposentadoria por idade rural em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Não obstante, à fl. 113 a parte autora manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda.

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Isento de custas.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42845 Nr: 974-25.2013.811.0026

 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: LLMdS, Luciomar Martins da Silva

 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:

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. LUCAS LARA MARTINS DA SILVA, menor, representado 

por seu genitor LUCIOMAR MARTINS DA SILVA, ajuizou ação 

previdenciária para concessão de beneficio assistencial em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Não obstante, à fl. 38 a parte autora manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda.

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Isento de custas.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52318 Nr: 766-36.2016.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalgiza dos Santos França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de extinção do feito.Se 

recolhida as custas e despesas processuais, remetam-se os autos ao 

cartório distribuidor, para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o 

valor das custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas 

adequadamente.Diversamente, transcorrido o prazo in albis, certifique-se 

e tornem-me os autos conclusos para sentença – código 

36.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60375 Nr: 2552-81.2017.811.0026

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE TOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, buscando dar integral cumprimento a ordem liminar 

deferida no bojo dos presentes autos, na presente data procedi a 

autorização de pagamentos dos valores depositados nos autos a título de 

adimplemento da diligência do Sr. Meirinho.

Justifico, desde já, que, tendo em vista que o recolhimento da diligência se 

deu em 07 atos, e em razão de o sistema (CPD) não possuir ferramenta 

que nos permita fazer a divisão de tais valores, procedi a autorização de 

04 atos para o Oficial Samuel e 03 para Amauri.

Todavia, fica o oficial supra citada intimada a proceder a divisão do valor a 

mais recebido, qual seja R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais) ao Oficial 

Amauri Conceição, conforme seu ciente abaixo exarado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17059 Nr: 667-47.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Soares da Silva Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCESCO 

CALHEIROS DE LIMA - OAB:MAT. 1585108

 VISTOS.

I. CITE-SE o Instituto executado na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução (art. 535, CPC) e, 

igualmente, manifestar-se sobre débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º do art. 100 da CRFB/88, para os fins nele previstos, 

sob pena de perda do direito de abatimento (art. 100, §§ 9º e 10, da 

CRFB/88; art. 12 e ss. da Resolução n. 168, de 5 de dezembro de 2011, do 

Conselho da Justiça Federal).

II. A multa prevista no § 1º do art. 523 do CPC para o caso de falta de 

pagamento voluntário não se aplica à Fazenda Pública (art. 534, § 2º do 

CPC), assim como o precedente de que a apresentação espontânea dos 

cálculos, pelo devedor/executado, após o trânsito em julgado do processo 

de conhecimento, com o reconhecimento da dívida, afasta a condenação 

em honorários advocatícios, pois nessa hipótese o Fazenda Pública 

cumpre voluntariamente a execução, não dando causa à instauração de 

processo de execução (STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 630.235-RS, Rel. 

Min. Sérgio Kukina, julgado em 19/5/2015 - Info. 563). Igualmente, não 

serão devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença 

contra a Fazenda Pública que enseja expedição de precatório e não tenha 

sido impugnada (art. 85, § 7º, CPC), o que somente é possível saber após 

o regular processamento, razão pela qual, havendo-a são devidos 

honorários advocatícios no cumprimento de sentença (art. 85, §§ 1º e 7º, 

CPC), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 3º do art. 85 do CPC e observados os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2º, especificamente o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

III. Caso a parte devedora/executada não apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença ou concorde expressamente com os cálculos 

sem ressalvas, afasto os honorários advocatícios (art. 85, § 7º, CPC), 

DETERMINO que expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja igual ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de 

Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, 

após a expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que 

INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório.

IV. Faça-o nos termos da Portaria (PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 

2012 do TRF1 e Resoluções n. 541, de 18 de janeiro de 2007, n. 168, de 5 

de dezembro de 2011 e n. 405, de 9 de junho de 2016), todas do Conselho 

da Justiça Federal, assim como considerando a Emenda Constitucional n. 

62, de 9 de dezembro de 2009.

V. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a sua 

remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(art. 100, CF e art. 535, § 3º, CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 15 de dezembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42329 Nr: 319-53.2013.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bie dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 48.803,37 (quarenta e 

oito mi, oitocentos e três reais, trinta e sete centavos), referente às 

parcelas atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, importe que 

será atualizado pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal até a presente data, 26.12.2017.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44868 Nr: 790-35.2014.811.0026

 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: Laurindo Castilho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. De pronto, ante o transcurso do lapso temporal, INDEFIRO o pedido de 

suspensão formulado a fl. 33, INTIME-SE o d. Causídico para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar nos autos cópia da decisão administrativa que 

indeferiu a concessão do benefício previdenciário.

II. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, juntando nos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu 

a concessão do benefício pleiteado.

Anoto que, na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.
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III. Decorrido os prazos supra in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45927 Nr: 1567-20.2014.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itauleasins S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucenil Pires de Souza

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

OAB:MT/10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar ajuizada 

por BANCO ITAULEASING S.A. em face de LUCENIL PIRES DE SOUZA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Entrementes, as partes apresentaram acordo, almejando sua homologação 

e a suspensão do feito – fls. 35/36.

Decisão à fl. 37, homologando o acordo e determinando a suspensão da 

ordem de reintegração liminar e consequentemente a suspensão do feito 

até o cumprimento integral do acordo.

A fl. 40, o autor informou que o requerido cumpriu a acordo celebrando e 

pugnou pelo arquivamento do feito.

Dessa maneira, considerando que a requerida efetuou o pagamento da 

obrigação conforme convencionado as fls. 35/36, REVOGO a liminar 

deferida as fls. 26/27 e JULGO EXTINTO O PROCESSO com amparo no art. 

924, II, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma acordada pelas 

partes.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54707 Nr: 2464-77.2016.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Nogueira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:

 VISTOS.

I. De pronto, INDEFIRO o cumprimento de sentença requerido a ref. 40, 

visto que o Instituto réu interpôs recurso de apelação à ref. 34.

II. Deixo de emitir juízo de admissibilidade recursal, em cumprimento ao 

artigo 1.010, § 3º, do CPC/2015.

III. INTIME-SE o(a) apelado(a) a fim de que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §1º, 

CPC.

IV. Após, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos 

imediatamente ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, como as 

nossas homenagens de estilo.

V. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56902 Nr: 417-96.2017.811.0026

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Wagner dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de concessão de 

liminar ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de JOSÉ 

WAGNER DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial.

Juntamente com a inicial vieram os documentos as págs. 08/90.

Recebida a exordial, deferiu-se a liminar de busca e apreensão, bem como 

determinou a citação do requerido ref. .

Entrementes, a parte autora noticiou que as partes entabularam acordo, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito. Na oportunidade, 

juntou Termo de Transação – ref. 18.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo firmado 

entre as partes BANCO BRADESCO S/A e JOSÉ WAGNER DOS SANTOS, 

encartado em ref. 18, que passa a fazer parte integrante da presente, 

para que surta seus jurídicos e legais efeito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, b, do atual Estatuto Processual Civil.

CUSTAS processuais e HONORÁRIOS advocatícios na forma avençada 

pelas partes.

Por fim, DEFIRO o pedido de suspensão, devendo os autos permanecerem 

na Secretaria da Vara até 24.10.2019, prazo limite para pagamento da 

última parcela, após, INTIME-SE a parte autora, através de seu 

representante legal para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se houve o 

cumprimento do acordo firmado, dando total quitação ou manifestar-se no 

que entender de direito.

Transcorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64844 Nr: 4926-70.2017.811.0026

 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: Francisco Delfino de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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, 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 14 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 14H50MIN 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64845 Nr: 4927-55.2017.811.0026

 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: Creuza Gallo Delunardo de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). 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, 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 14 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 15H10MIN 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17003 Nr: 610-29.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunice Gea Perez Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Dante Mariano Gregnanin Sobr inho - 

OAB:11054-A-MT, Indianara Conti - OAB:11.097, Tenille Pereira 

Fontes - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se, notadamente acerca da certidão retro, requerendo o que 

entender de direito.

II. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19684 Nr: 38-05.2010.811.0026

 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: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Rafael Cosmo de Oliveira Canetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim posto, DEFIRO a conversão requerida, devendo a Secretaria da 

Vara proceder a alteração de classe processual, a fim de que passe a 

constar que se trata de execução.Desta feita, CITE-SE a executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do 

NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorado tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC).Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge da executada, 

se casado for, ou a terceiro garantidor, bem como providencie o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do 

NCPC.Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os 

autos conclusos.Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º do CPC).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.Arenápolis/MT, 15 de dezembro de 

2017.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20869 Nr: 1251-46.2010.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT, Milken Jacqueline Cenerini Jacomini - 

OAB:31722/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Travaina Braz - 

OAB:14906-B, Caroline Freire Teixeira - OAB:15662/MT

 VISTOS.

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar ajuizada 

por HSBC BANK BRASIL S.A. em face de DELZA MARIA DE ALMEIDA 

DOS SANTOS, ambos já qualificados.

Com a inaugural, vieram os documentos as fls. 09/24.

Entrementes, o autor requereu a desistência da demanda – fl. 67.

Foi proferida sentença as fls. 82/83, extinguindo o feito sem resolução do 

mérito, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor do patrono da requerida, no impor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pedido de cumprimento de sentença as fls. 84/85.

As fls. 109/109-v, as partes informaram que transigiram e pugnaram pela 

homologação do acordo.

Vieram-me conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, ante o termo de acordo juntado nos autos e estando as partes 

bem representadas, HOMOLOGO-O na forma do artigo 487, III, alínea “b”, 

do CPC, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus 

termos parte integrante desta decisão.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Ademais, considerando que o executado informou que efetuou o 

pagamento dos honorários, transferindo valor para conta do patrono da 

parte adversa em 27.09.2016, INTIME-SE o d. patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar total quitação ou, querendo, manifestar-se no que 

entender de direito.

Transcorrido o prazo supra sem manifestação, CERTIFIQUE-SE o 

TRÂNSITO EM JULGADO e ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Arenápolis/MT, 09 de janeiro de 2018.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41561 Nr: 1770-50.2012.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF, FPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 CERTIFICO para os devidos fins de direito, em cumprimento ao r. 

despacho de fls. 62 destes autos, que foi arbitrado honorários 

advocatícios em favor do Advogado Nomeado Dr.ª Elias Bernardo Souza 

OAB/MT 3898, no valor de 01 URH em consonância com o art. 22, §1°, do 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei n° 

8.096, de 4 de julho de 1994), e com o item 1 da Tabela XXIV (Audiências 

Judiciais e Administrativas) da resolução n. 96/2007, do Conselho da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42386 Nr: 412-16.2013.811.0026

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Rozario Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Victor Farias Castro - 

OAB:17.609, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604/MT, jefferson 

weiss - OAB:17.628, Rosangela da Rosa Correa - OAB:RS/30820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2017 do 

CNJ e deverá ter prioridade de tramitação em relação aos feitos não 

pertencentes à META.

 II. INTIME-SE o requerente, pessoalmente e por DJe na pessoa de seu 

procurador, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do NCPC.

III. Sem prejuízo, no mesmo prazo, o requerente deverá se manifestar 

quanto à hipótese de conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44299 Nr: 292-36.2014.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACdAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 Intimo o apelado para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44299 Nr: 292-36.2014.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACdAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 VISTOS.

I. Deixo de emitir juízo de admissibilidade recursal, em cumprimento ao 

artigo 1.010, § 3º, do CPC/2015.

II. INTIME-SE o(a) apelado(a) a fim de que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §1º, 

CPC.

III. Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, 

REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, como as nossas homenagens de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44633 Nr: 590-28.2014.811.0026

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 VISTOS

Trata-se de proposta de REPRESETAÇÃO formulada pelo Ministério Publico 

Estadual em face de RAMIRO DA SILVA SOARES, pelos fatos e 

fundamento descritos na inicial.

A representação foi recebida em 15 de setembro de 2014.

 Realizada audiência de representação em 14 de outubro de 2014, 

oportunidade na qual foi ouvido o adolescente e sua genitora (fls. 41).

Apresentada defesa preliminar (fls. 47), a audiência de instrução e 

julgamento foi realizada em 11 de novembro de 2014.

Os memoriais foram apresentados às fls. 66/73.

 O adolescente constitui advogado (fls. 76).

 É o relato do essencial.

 Sem delongas defiro o pedido de habilitação no autos do Dr. LUSSIVALDO 

FERNANDES DE SOUZA, OAB/MT 10.186, proceda-se as alterações 

necessárias junto ao sistema APOLO.

 Defiro o pedido de vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, deverão ser apresentada alegações finais no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Oportunamente, venham os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53280 Nr: 1398-62.2016.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). DESIGNO o dia 16 de março de 2018, as 8h, para realização da 

perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta Comarca.IV. 

Deverá o expert ser intimado desta nomeação para realização do exame. 

O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de em 20 dias (CPC, 

arts. 466 e 474). Faculto às partes, dentro do prazo de cinco dias, a 

indicação de assistentes técnicos.V. INTIMEM-SE as partes a 

comparecerem na data designada, independentemente de nova 

conclusão. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, 

intimem-nas para os apresentarem no prazo de 10 (dez) dias.VI. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 10 dias, manifestar nos autos.VII. Sem prejuízo, OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15 dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, 

para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados 

nos autos. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58823 Nr: 1617-41.2017.811.0026

 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: Dionéia Antkievicz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Arenápolis Ltda, Município de 

Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, a fim de determinar que os requeridos, proceda, no prazo 

de 15 (quinze) dias, como fornecimento de água na propriedade da autora, 
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sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

ressalvando-se o disposto no artigo 296 do CPC. Cumpra a Secretaria, 

com urgência, as seguintes providências:a)INTIME-SE os requeridos, para 

cumprir o provimento antecipatório na forma e prazo assinalado, 

advertindo quanto à imposição da multa.b)Sem prejuízo, INTIME-SE a parte 

autora para, querendo, impugnar a contestação em 15 dias.c)Em seguida, 

INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.d)Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas 

às provas, certifique-se e tornem-me concluso para saneamento ou 

julgamento antecipado.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61002 Nr: 2912-16.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fatima Neves - 

OAB:10.737, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 III – DISPOSITIVO. Por todo exposto e por tudo mais que dos autos 

constam, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A DENÚNCIA, e CONDENO o 

acusado JOSÉ ANTÔNIO SEVERO DE LIMA, vulgo “ZÉ MARIA”, já 

qualificado nos autos, nas penas do artigo 217-A, caput, do Código Penal, 

por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº 8.072/90[...] .Em sendo aplicável ao caso em 

concreto a regra prevista no art. 71, do Código Penal (crime continuado), a 

vista da existência concreta da prática de 4 (quatro) crimes de estupro de 

vulnerável (atos libidinosos e conjunção carnal), os quais tiveram suas 

penas individuais devidamente dosadas, aplico na pena mais grave [09 

(nove) anos de reclusão], aumentada ao critério de ideal de1/3 (um terço), 

conforme restou demonstrado no bojo da presente decisão, FICANDO O 

RÉU CONDENADO À PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62588 Nr: 3906-44.2017.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lais da Silva 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:

 Ante o exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, emende a inicial a fim de especificar os 

documentos que pretende exibir, sob pena de indeferimento do 

pedido.Sem prejuízo, INTIME-SE a executada para que, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente contestação, sob pena de presunção de 

veracidade das informações fornecidas pela parte exequente.Após, com 

ou sem manifestação, certifique-se e abra-se vista à parte exequente 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63822 Nr: 4498-88.2017.811.0026

 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: ANDRÉIA RECHE ZANUTTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCHÂNGELO RIGONATTO 

ZANUTTO - OAB:19129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, a fim de determinar que a promovida 

à limitação dos descontos nos vencimentos líquidos da autora, aí se 

considerando tanto o desconto em folha de pagamento, quanto o valor 

descontado diretamente em conta bancária, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada descumprimento (desconto de 

valores superiores a 30% dos vencimentos líquidos do agravado), limitado 

ao máximo de R$ 40.000,00.15. Isso porque, independentemente da 

modalidade de empréstimo, quer seja por meio de descontos em folha de 

pagamento ou mesmo diretamente na conta corrente do tomador do 

empréstimo, a necessidade de limitação prevalece, conforme os Tribunais 

Superiores.16. Anote-se que essa limitação não terá o condão de afastar 

os efeitos da mora, com relação à parcela do débito não paga no 

vencimento, em virtude da limitação dos descontos a 30% dos 

vencimentos líquidos da requerente. Assim, a instituição bancária não fica 

impedida de cobrar judicialmente tais excedentes, bem como inserir o 

nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64654 Nr: 4857-38.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Diamantino/MT - 2ª Vara, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alberto Figueiredo Morandini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570/B

 Impulsionam-se os presentes autos a fim de remetê-los ao representante 

do Ministério Público com o escopo de dar-lhe ciência da solenidade 

processual designada. No ensejo, intima-se o réu, através de seu patrono 

constituído, via Dje, dando-lhe, também, ciência da audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64696 Nr: 4876-44.2017.811.0026

 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: Adão Sebastião de Assis ou Adão Sebastião de Assis 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311

 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, 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 28 DE 

FEVEREIRO DE 2018, ÀS 13H50MIN 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  necessár io .Às 

providências.Arenápolis/MT, 19 de dezembro de 2017.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64846 Nr: 4928-40.2017.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA BRUNO ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 14 DE MARÇO 

DE 2018, ÀS 15H30MIN 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14799 Nr: 3211-76.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Francisca dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alves de Souza - OAB:

 VISTOS.

I – Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, DETERMINO que expeça alvará judicial de 

levantamento para recebimento em nome da parte credora e/ou seu 

advogado, caso este tenha poderes para essa finalidade.

II - Com a efetiva expedição e entrega do alvará judicial de levantamento 

para liberação do importe depositado, o(a) beneficiário(a) deverá ser 

cientificado(a), através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo 2, Seção 13 (Depósitos e Alvarás Judiciais), da CNGC, art. 488 e 

ss.

III - Ademais, DÊ CIÊNCIA ao(à) advogado(a) constituído(a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento 

e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC).

IV - Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

V - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18466 Nr: 374-43.2009.811.0026

 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: Albiran Lima de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, Naura Nédia Leite de Oliveira - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:Mat. 1553487/MT

 VISTOS.

I. Por ora, deixo de analisar o pedido de cumprimento de sentença 

requerido as fls. 151/156.

 II. Diante do pedido da parte autora requerendo a habilitação do herdeiro – 

fls. 143/144 -, INTIME-SE o Instituto requerido para que manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias.

II. Após, concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21176 Nr: 1558-97.2010.811.0026

 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: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Niederauder de 

Mendonça Lima - OAB:55.249/RS, Neuri Luiz Pigatto Filho - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2017 do 

CNJ e deverá ter prioridade de tramitação em relação aos feitos não 

pertencentes à META.

 II. INTIME-SE o requerente, pessoalmente e por DJe na pessoa de seu 

procurador, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do NCPC.

III. Sem prejuízo, no mesmo prazo, o requerente deverá se manifestar 

quanto à hipótese de conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21646 Nr: 155-59.2011.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 I. Considerando que em 23.02.2017 o processo foi extinto sem resolução 

do mérito, visto que em 04.06.2016 foi certificado o decurso de prazo para 

parte autora procedesse ao regular andamento do feito, conforme 

determinado à fls. 44, INDEFIRO o pedido de fl. 49-49-v.

II. CUMPRA-SE na íntegra a sentença proferida as fls. 47/48.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40237 Nr: 9-81.2012.811.0026

 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: Amauri Ribeiro da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Oliveira Amador - 

OAB:13423-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes na exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do 

CPC.Condeno a parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na 

isonomia, honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% 

sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso 

reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em julgado devidamente certificado e 

nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, autos com as baixas e anotações 

de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.Arenápolis/MT, 

11 de janeiro de 2018.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41163 Nr: 1289-87.2012.811.0026

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Cristina de Almeida Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Portanto, não restando configurada contradição, omissão ou 

obscuridade na sentença, improcedentes são os embargos 

declaratórios.Isto posto, não estando presentes as hipóteses do art. 1022 

do Código de Processo Civil, DOU por IMPROVIDO o recurso de embargos 

declaratórios em toda a parte que se procurava rediscutir a decisão. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41206 Nr: 1338-31.2012.811.0026

 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: Laerso Vieira Sampaio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o Causídico do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar nos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a 

concessão do benefício previdenciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41561 Nr: 1770-50.2012.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF, FPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Termo de Guarda ME093

Horário comparecimento à escrivania:

Nome e Qualificação do Guardião:Requerente: Lindinalva Izidorio 

Fernandes, Cpf: 46852603172, Rg: 136971 SSP MT Filiação: Cicero Izidorio 

da Silva e Maura Siqueira de Lima, data de nascimento: 30/07/1945, 

brasileiro(a), natural de Pesqueira-PE, viuvo(a), aposentada, Endereço: 

Rua Alagoas, 90, Bairro: Centro, Cidade: Nova Marilândia-MT

Nome da Criança/Adolescente:Criança / adolescente (interessada): Kamily 

Bracelar Fernandes Filiação: José Aparecido Fernandes e Fernanda 

Pinheiro Bracelar, data de nascimento: 25/11/2008, brasileiro(a), natural de 

Nortelândia-MT, solteiro(a), menor, Endereço: Rua Alagoas, 90, Bairro: 

Centro, Cidade: Nova Marilândia-MT

Guarda concedida p/ Decisão de fls:59

Outras considerações, se necessário:

Nome do Compromissando 1:Requerente: Lindinalva Izidorio Fernandes, 

Cpf: 46852603172, Rg: 136971 SSP MT Filiação: Cicero Izidorio da Silva e 

Maura Siqueira de Lima, data de nascimento: 30/07/1945, brasileiro(a), 

natural de Pesqueira-PE, viuvo(a), aposentada, Endereço: Rua Alagoas, 

90, Bairro: Centro, Cidade: Nova Marilândia-MT

Nome do Compromissando 2, se houver:

Promotor:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41656 Nr: 1873-57.2012.811.0026

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Di Domenico & Di Domenico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:10.604/MT, Mariane Cardoso Macarevich - OAB:30264/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. De inicio, PROCEDAM-SE as alterações necessárias no sistema Apolo, 

para inserir o nome dos advogados do requerente, qual seja, Dr. RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA e Dra. CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS, conforme procuração as fls. 47-v/49.

II. Considerando que a exceção de incompetência arguida pelo requerido 

foi julgada improcedente (fls. 43/44), CUMPRA-SE na íntegra a decisão 

proferida a fl. 35, expedindo o necessário para o cumprimento do 

mandado de busca e apreensão.

III. Em seguida, se negativa a diligência, INTIME-SE o requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto à hipótese de conversão 

do pedido de busca e apreensão/depósito em ação executiva, conforme 

dispõe o art. 4º do Dec. Lei nº 911/96.

 IV. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41772 Nr: 1988-78.2012.811.0026

 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: Valdivino Antonio Batista

 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:

 VISTOS.

I. Sem delongas, DEFIRO o pleito de suspensão pelo prazo de 04 meses, a 

partir da data do requerimento da parte autora.

 II. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora, através do 

seu advogado constituído nos autos para, que no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão 

do benefício pleiteado.

III. Após, conclusos para análise do pedido de liminar.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41830 Nr: 2056-28.2012.811.0026

 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: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Cristina de Amoim 
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Ferraz Jordão - OAB:MT/11.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

RELATÓRIO: Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido de 

liminar ajuizada por BANCO JSAFRA S.A. em face de WANDERSON BRITO 

PINTO, ambos já qualificados.

Entrementes, foi determinado à intimação da parte autora para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedesse ao regular andamento do 

feito, conforme determinado de fl. 50, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução do mérito – fl. 54.

Devidamente intimada – fl. 55-v -, o requerente deixou transcorrer o prazo 

in albis – fl. 57.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42006 Nr: 2264-12.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Rodrigues da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 36.960,45 (trinta e seis 

mil novecentos e sessenta reais quarenta e cinco centavos), referente às 

parcelas atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, importe que 

será atualizado pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal até a presente data, 12.01.2018.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42327 Nr: 317-83.2013.811.0026

 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: Creuza Lina de Oliveira ou Creuza Linda de Oliveira

 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:

 VISTOS.

I. DEFIRO o pleito de suspensão pelo prazo de 03 meses, a partir da data 

do requerimento da(o) requerente.

 II. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora, através do 

seu advogado constituído nos autos para, que no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão 

do benefício pleiteado.

III. Após, conclusos para análise do pedido de liminar.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42327 Nr: 317-83.2013.811.0026

 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: Creuza Lina de Oliveira ou Creuza Linda de Oliveira

 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:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o prazo da suspensão 

requerida retro expirou-se. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC, pelo presente, impulsionam-se os autos intimando a parte autora, 

para que no prazo de 10 dias, junte aos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42825 Nr: 956-04.2013.811.0026

 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: Ilda Becker de Toledo

 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:

 VISTOS.

I. DEFIRO o pleito de suspensão pelo prazo de 04 meses, a partir da data 

do requerimento da(o) requerente.

 II. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora, através do 

seu advogado constituído nos autos para, que no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão 

do benefício pleiteado.

III. Após, conclusos para análise do pedido de liminar.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43386 Nr: 1578-83.2013.811.0026

 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: Benildes Rocha Damasceno

 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:

 VISTOS.

De pronto, anoto que, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária 

realizada em 03 de setembro de 2014, deu provimento ao Recurso 

Extraordinário (RE) nº 631.240, com repercussão geral reconhecida, em 

que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer ao Poder 

Judiciário para a concessão de benefício previdenciário.

Por maioria de votos, o Plenário do Pretório Excelso acompanhou o relator, 

Ministro Luís Roberto Barroso, no entendimento de que a exigência não 

fere a garantia de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição da República, pois sem pedido administrativo 

anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito.

Portanto, considerando que não há nos autos o indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado, DETERMINO INTIME-SE a parte 

autora, através do seu advogado constituído nos autos, para que dê 

entrada com o requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do Beneficio previdenciário, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 90 de 760



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44869 Nr: 791-20.2014.811.0026

 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: Nilza Rodrigues de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista certidão do agravo de instrumento fls. 30, INTIMO o 

requerente, por DJe, na pessoa de seu procurador, nos termos do art 284 

do CPC, emende a inicial, em 10 dias, conforme determinado na decisão 

fls. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44938 Nr: 851-90.2014.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cicera Soares Botelho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I – De pronto, INDEFIRO o pedido de fl. 133, visto que não há nos autos 

decisão judicial nomeando o d. Patrono como curador especial do autor, 

bem como verifica-se que à fl. 20, fora juntado instrumento particular de 

procuração.

II - Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, DETERMINO que expeça alvará judicial de 

levantamento para recebimento em nome da parte credora e/ou seu 

advogado, caso este tenha poderes para essa finalidade.

III - Com a efetiva expedição e entrega do alvará judicial de levantamento 

para liberação do importe depositado, o(a) beneficiário(a) deverá ser 

cientificado(a), através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo 2, Seção 13 (Depósitos e Alvarás Judiciais), da CNGC, art. 488 e 

ss.

IV - Ademais, DÊ CIÊNCIA ao(à) advogado(a) constituído(a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento 

e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC).

V - Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

VI - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45443 Nr: 1235-53.2014.811.0026

 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: Jeova Guilherme dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA UCHOA - 

OAB:18385/O, Helton George Ramos - OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, condenando o requerido a conceder/restabelecer ao 

requerente o benefício previdenciário de auxílio-doença em valor 

equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, a partir da data que cessou o beneficio, ou seja, 

29.05.2014, extinguindo o processo com julgamento, nos termos do art. 

487, I, do CPC.Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente o benefício de prestação 

continuada (auxílio-doença), devendo tal medida ser cumprida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.Após a vigência da Lei n. 11.960/2009, sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da 

Lei nº 6.899/1981, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal, e juros de mora à razão de 0,5% ao 

mês.ISENTO o Instituto demandado do pagamento de custas e despesas 

processuais (Lei 8.620/1993, art. 8º, §1°), contudo, condeno-o no 

pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador do autor, 

no montante equivalente a 10% das verbas vencidas até a data desta 

sentença (CPC, art. 82, §2º, e Súmula 111 do STJ). Com o transito em 

julgado, decorrido os 30 (trinta) dias sem a implementação do benefício, 

INTIME-SE o Gerente Executivo da Agência do INSS em Diamantino/MT, 

para que implemente o benefício no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

responder pelo crime de desobediência. Persistindo a inércia, extraia-se 

cópia dos autos e remeta-se ao Ministério Público Federal para as 

providências a seu cargo.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46518 Nr: 1932-74.2014.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edcaren Sabrina Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilley Macedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 VISTOS.

I. Cuida-se de ação de reintegração de posse c/c pedido liminar ajuizada 

por EDCAREN SABRINA PINHEIRO em face de NILLEY MACEDO DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados.

Entrementes, a parte autora requereu a extinção do feito, visto que o 

cônjuge da Requerente, Sr. Wellington Macedo, com a devida outorga 

uxória da autora propôs nova ação de Reintegração de Posse - Código 

47106 -, sendo que na referida demanda já houve o deferimento da liminar 

pleiteada e a desocupação do imóvel por parte da requerida – ref. 70.

Em manifestação, a requerida não se opôs ao pedido de extinção e o d. 

Advogado requereu o arbitramento dos honorários advocatícios, por ter 

atuado na defesa gratuita dos direitos/interesses da Requerida, bem como 

a expedição da certidão para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso – 

ref. 77.

II. Pois bem. Em análise ao Sistema Apolo verifico que o D. Defensor 

Público ajuizou em 10.03.2015 ação de n. 316-30.2015.811.0026 – Código 

47106, em face de Nilley Macedo da Silva, objetivando a reintegração de 

posse de um imóvel residencial situado na Rua E, Quadra 03, Lote 04, 

Bairro Planalto dos Diamantes, Arenápolis – MT, ou seja, esta ação e a 

demanda de código 47106 tem as mesmas partes e causa de pedir, 

restando assim configurada a litispendência.

III. Portanto, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.

Custas se houver, pela parte autora.

Considerando que à pág. 79 foi nomeado o Dr. Elias Bernardo Souza, 

OAB/MT 3898, para patrocinar os interesses da parte requerida, arbitro 

honorários advocatícios em favor do mesmo, na razão de 1 URH. 

EXPEÇA-SE a respectiva certidão para cobrança.

Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47755 Nr: 696-53.2015.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia dos Santos Andrade, MAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onir Santana de Azevedo

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 91 de 760



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 VISTOS.

I. In limine, anoto que d. Causídico constituído pela autora renunciou os 

poderes que lhe foi outorgado – fl. 35/39 -, bem como que a requente 

compareceu em Cartório e informou que atualmente não possui condições 

financeiras para constituir novo advogado, no mesmo ato, pugnou pela 

nomeação de defensor dativo – fl. 54 -,

 II. Destarte, considerando que a Defensoria Pública atua nos interesses 

da parte requerida, NOMEIO a Dra. Adrieli Garcia de Oliveira Lopes, 

OAB/MT 21.213-0, para defender os interesses da parte autora, devendo 

ser intimada de tal encargo.

III. Outrossim, CUMPRA-SE na íntegra a decisão proferida a fl. 40/40v.

IV. Por fim, APENSE-SE estes autos ao processo de n. 

1575-31.2013.811.0026, código 43383.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47893 Nr: 775-32.2015.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Nepomuceno de Souza, Beatriz Durães de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/O

 Impulsionam-se os autos para intimar as partes, através de seus patronos 

constituídos, via Dje, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem 

interesse na designação de Audiência de Instrução e Julgamento, 

especificando objetivamente as provas que pretendem produzir, sob pena 

de indeferimento da produção da prova e julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52937 Nr: 1143-07.2016.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildes da Silva Pinheiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 VISTOS.

I. Cuida-se de ação de conhecimento condenatório ajuizada em desfavor 

do Instituto Nacional de Serviço Social – INSS, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual.

II. Pois bem. Não havendo questões prejudiciais a serem analisadas e 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição válida e de desenvolvimento regular do processo, dou o feito 

por saneado.

III. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, DESIGNO o dia 

28 de fevereiro de 2018, às 15h10min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

IV. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).

V. Sem prejuízo, OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 

15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

VI. Ainda, INTIME-SE a parte autora para impugnar a contestação se assim 

o quiser, no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53238 Nr: 1371-79.2016.811.0026

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grazieli Baioni, SBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENISON BISPO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de execução de alimentos ajuizada por SOFIA BISPO 

BAIONI, menor, representada por sua genitora GRAZIELI BAIONI, em face 

de ENISON BISPO BARBOSA, todos devidamente qualificados.

Entrementes, aportou nos autos cópia do termo de audiência de 

conciliação realizada no processo de Código 53002, no qual as partes 

acordaram em relação ao valor exequendo, pugnando pela homologação 

do acordo e arquivamento do feito. Ainda, na solenidade o Parquet opinou 

pela homologação do acordo – págs. 36/37.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. As partes firmaram acordo, almejando sua homologação – págs. 

36/37.

Dessa maneira, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, fazendo de 

seus termos parte integrante desta decisão.

Isento de custas, eis que o feito tramita pelo pálio da justiça gratuita.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT, bem como 

a intimação das partes, nos termos dos artigos 914 e 915 da CNGC/MT.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Arenápolis/MT, 19 de dezembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55845 Nr: 3201-80.2016.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira Dutra

 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:

 VISTOS.

I - Considerando que a audiência designada para o dia 23.03.2017 não se 

realizou em virtude da suspensão do expediente forense nesta comarca 

para a mudança de prédio da unidade judiciária, conforme Portaria 

13/2017-DF, redesigno o dia 28 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 15H50MIN, 

para realização da audiência de instrução e julgamento.

II – INTIMEM-SE.

III - CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61292 Nr: 3088-92.2017.811.0026

 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: Maria José do Nascimento
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 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:

 VISTOS.

I. Cuida-se de ação de conhecimento condenatório ajuizada em desfavor 

do Instituto Nacional de Serviço Social – INSS, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual.

II. Pois bem. Não havendo questões prejudiciais a serem analisadas e 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição válida e de desenvolvimento regular do processo, dou o feito 

por saneado.

III. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, DESIGNO o dia 

28 de fevereiro de 2018, às 15h30min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

IV. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61850 Nr: 3439-65.2017.811.0026

 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: Edina de Lima Selim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por oportuno, em consonância com o disposto no art. 334, do Código 

de Processo Civil, DETERMINO a DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do(a) CONCILIADOR(A) da 

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.CITE-SE a parte requerida para responder aos termos da 

presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, consignando 

expressamente as advertências do art. 344 do CPC.Por fim, restando 

infrutífera a tentativa de conciliação e havendo preliminares alegadas em 

sede de contestação, INTIME-SE a parte requerente para se manifestar no 

prazo legal.Por fim, DEFIRO ao autor os benefícios da assistência 

judiciária, conforme requerido. ANOTE-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64074 Nr: 4622-71.2017.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moacir Barbero Herrero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Washington Luiz de 

Souza Lopes, JUNIOR ANTONIO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o complemento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos (in casu, 3 atos – intimação de 3 Requeridos), localidade do 

cumprimento da medida (Município: Arenápolis – Bairro: Pompéia), bem 

como para a necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço (in casu, 2 

Oficiais de Justiça, necessitando, assim, a duplicação do valor), 

deduzindo desse montante o valor já pago nos autos, referente a 1 ato 

naquela localidade.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência/complementação, devendo, empós, encaminhar o 

comprovante do depósito por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64600 Nr: 4832-25.2017.811.0026

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILSON FELIX DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Cuida-se de ação de busca e apreensão aforada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face ENILSON FELIX DOS REIS, 

ambos devidamente qualificados, na qual o requerente aduz ter firmado 

com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária.

Juntou documentos as págs. 05/35.

II. Previamente ao recebimento da exordial, compulsando o Sistema Apolo, 

verifico o ajuizamento em duplicidade destes autos com os autos de n° 

699-37.2017.811.0026 (57336), restando assim configurada a 

litispendência.

III. Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64849 Nr: 4931-92.2017.811.0026

 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: HUGO BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz de Souza Lopes, JUNIOR 

ANTÔNIO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17757, Hitler Sansão Sobrinho - OAB:17757-MT, JOSE FABIO 

PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O, José Fabio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:MT/14864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em estrito cumprimento à decisão retro, INTIMA-SE o Demandante, na 

pessoa de seus Advogados devidamente constituídos, para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, retificar o valor da causa, adequando-o ao valor 

real dos imóveis objetos da presente lide, uma vez que, nos termos 

constantes no mencionado "decisum", " R$ 100.000,00 (cem mil reais), não 

correspondem a grandeza das áreas de terras rurais e produtivas 

descritas na exordial, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente indeferimento da petição inicial e revogação da liminar 

concedida (CPC/2015, art. 290)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64849 Nr: 4931-92.2017.811.0026

 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: HUGO BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz de Souza Lopes, JUNIOR 

ANTÔNIO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 
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OAB:17757, Hitler Sansão Sobrinho - OAB:17757-MT, JOSE FABIO 

PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O, José Fabio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:MT/14864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O AUTOR, NA PESSOA DE SEU CAUSÍDICO DEVIDAMENTE 

CONSTITUÍDO, VIA DJE, PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ CUMPRIMENTO A LIMINAR 

CONCEDIDA BEM COMO SE CUMPRA A CITAÇÃO DO REQUERIDO.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

POR FIM, ACRESCENTO QUE DEVERÁ SER RECOLHIDO OS VALORES 

REFERENTES A 04 (QUATRO) ATOS (02 CITAÇÕES E 02 MANDADOS DE 

INTERDITO) OS QUAIS DEVERÃO SER RECOLHIDOS DE ACORDO COM 

LOCALIDADE DOS DEMANDADOS COLACIONADA NA INICIAL (ZONA 

RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64856 Nr: 4934-47.2017.811.0026

 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: Rosina Maria de Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remeto o presente feito ao INSS, para citação e ciência da perícia 

designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16468 Nr: 87-17.2008.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurina Menezes de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Emile Maciel Jorge de 

Souza - OAB:

 DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 99.222,37 (noventa e 

nove mil duzentos vinte e dois reais trinta e sete centavos), referente às 

parcelas atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, importe que 

será atualizado pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal até a presente data, 26.12.2017.CONDENO o impugnado nas 

custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários 

advocatícios à procuradoria federal do impugnante, verba essa que, nos 

termos do artigo 85, § § 2º e 3º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) 

incidentes sobre a diferença auferida com redução do débito exequendo, 

a ser devidamente compensada com a quantia devida pelo impugnante 

antes da expedição da requisição da ordem de pagamento. PAGAMENTO 

ESSE, TODAVIA, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE pelo 

prazo previsto no artigo 98, § 3º, do CPC, ante a gratuidade da justiça 

concedida ao impugnado.Publicada com a inserção no Sistema 

Informatizado Apolo TJ/MT.Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar planilha de cálculo atualizada.Após, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 

salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor 

inferior a 60 salários mínimos) e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao TRF 1ª Região, INTIMEM-SE as partes do teor do ofício 

requisitório.Faça-o nos termos da Portaria (PRESI/COREJ 151 de 18 de 

abril de 2012 do TRF1, Resolução n. 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, Resolução n. 168, de 5 de dezembro de 

2011, do Conselho da Justiça Federal), e considerando o disposto na 

Resolução 168/2011 do Conselho de Justiça Federal.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Arenápolis/MT, 26 de dezembro 

de 2017.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20746 Nr: 1128-48.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Trindade dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Oliveira Amador - 

OAB:13423-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:, Diego Pereira Machado - OAB:Mat. 1526582

 DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 129.214,98 (cento e 

nove mil duzentos e quatorze reais noventa e oito centavos), referente às 

parcelas atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, importe que 

será atualizado pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal até a presente data, 16.01.2018.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41169 Nr: 1297-64.2012.811.0026

 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: Paulo Cardoso de Oliveira

 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:

 VISTOS.

I. De pronto, INTIME-SE o d. Causídico para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a 

concessão do benefício previdenciário.

II. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, juntando nos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu 

a concessão do benefício pleiteado.

Anoto que, na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

III – Decorrido os prazos supra in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41220 Nr: 1353-97.2012.811.0026

 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: Marly Garcia dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Ante o decurso do lapso temporal, INDEFIRO o pedido de fl. 35, 

INTIME-SE o d. Patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias, colacionar aos 

autos cópia da decisão administrativa que indeferiu o beneficio pleiteado.

 II. Decorrido o prazo in albis, CUMPRA-SE o item III e seguintes da decisão 

proferida a fl. 34/34-v.

III. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 41761 Nr: 1977-49.2012.811.0026

 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: Nilsa Jesus da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Gisélia Silva Rocha - OAB:14.241/MT, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:99870/O, Suyan Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Cuida-se de ação de conhecimento condenatório ajuizada em desfavor 

do Instituto Nacional de Serviço Social – INSS, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual.

II. Pois bem. Não havendo questões prejudiciais a serem analisadas e 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição válida e de desenvolvimento regular do processo, dou o feito 

por saneado.

III. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, DESIGNO o dia 

28 de fevereiro de 2018, às 14h30min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

IV. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).

V. Sem prejuízo, OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 

15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

 VI. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42331 Nr: 321-23.2013.811.0026

 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: Maria Ferreira Damacena dos Santos

 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:

 VISTOS.

I. Ante o teor da certidão de fl. 54, REDESIGNO O DIA 28 DE FEVEREIRO 

DE 2018, ÀS 14H50MIN, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.

II. Sem prejuízo, OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 

15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

 III. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42332 Nr: 322-08.2013.811.0026

 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: Evandro Ferreira da Silva

 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:

 VISTOS.

I. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª. Região.

II. INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

III. Decorrido o prazo sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos com as 

cautelas e baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43310 Nr: 1499-07.2013.811.0026

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Brito Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMO, o procurador do exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o depósito para pagamento das custas de distribuição da 

Precatória a ser ditribuida na Comarca de Barra do Bugres para 

cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão,. Favor juntar nos autos 

petição com comprovante do depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43486 Nr: 1694-89.2013.811.0026

 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: Ermes Praxedes de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - OAB:21412/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Inicialmente, registro que se trata de feito incluído na meta da 2 do CNJ, 

portanto, deve haver prioridade na tramitação, haja vista que a lide deve 

ser solucionada até 31/12/2017.

II. De pronto, ante as informações à fl. 31, INTIME-SE o d. Causídico para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício previdenciário.

III. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, juntando nos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu 

a concessão do benefício pleiteado.

Anoto que, na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

IV. Decorrido os prazos supra in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43755 Nr: 1964-16.2013.811.0026

 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: Joao Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. De pronto, considerando a necessidade de maior dilação probatória para 

a comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, DESIGNO o 

dia 28 de março de 2018, às 14h10min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

II. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data agendada 

e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no 
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prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando 

sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do rol se 

compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, §2º, 

CPC).

III. Sem prejuízo, OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 

15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

IV. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44516 Nr: 491-58.2014.811.0026

 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: Renan Zagonel de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: eveline Guerra da Silva - 

OAB:22987, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, Jorge Luiz 

Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT, Vitor Hugo Fornagieri - OAB:, Vitor 

Hugo Fornagieri - OAB:15661/O

 INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE, PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS REFERENTE A DISTRUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, A 

SER DISTRIBUIDA NA COMARCA DE SÃO PAULO/SP. INFORMO, QUE AS 

GUIAS PODERÃO SER IMPRESSAS NO SITE DO TJ MT, A SABER: 

WWW.TJMT.JUS.BR – OPÇÃO GUIAS, ENCAMINHANDOAS DEVIDAMENTE 

QUITADAS A ESTA SECRETARIA PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44919 Nr: 833-69.2014.811.0026

 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: Maria Madalena de Abreu

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. De pronto, ante o transcurso do lapso temporal, INDEFIRO o pedido de 

suspensão formulado a fl. 19, INTIME-SE o d. Causídico para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar nos autos cópia da decisão administrativa que 

indeferiu a concessão do benefício previdenciário.

II. Decorrido o prazo supra in albis, intime a parte autora PESSOALMENTE, 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

juntando nos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a 

concessão do benefício pleiteado.

Anoto que, na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

III – Decorrido os prazos supra in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46528 Nr: 1935-29.2014.811.0026

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Jesse Pereira de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para manifestar-se nos presentes 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo residual legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48452 Nr: 1042-04.2015.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIAS LANCE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA 

DIAS LANCE em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS para: a) declarar a possibilidade de soma dos períodos de labor rural 

e urbano - independentemente de manter a parte autora a qualidade de 

segurada especial no período imediatamente anterior ao implemento do 

requisito etário ou do requerimento administrativo - para fins de carência 

da aposentadoria por idade híbrida; b) declarar a condição de segurada 

especial da autora no período de 31/12/1996 a 01/01/1999, por ter 

desempenhado trabalho na atividade rural, em regime de economia familiar, 

devendo a autarquia ré proceder à respectiva averbação nos registros de 

tempo de serviço.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49519 Nr: 1609-35.2015.811.0026

 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: Rodrigo Matheus Guimaraes, Débora Celestina Caumo 

Guimaraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosevalter Egidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO ANDRADE SANTOS - 

OAB:16836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:12295/MT

 VISTOS.

I. CUMPRA a Secretaria as seguintes providências:

a) CERTIFIQUE-SE acerca do possível decurso de prazo para o requerido 

apresentar contestação, conforme determinado à ref. 03.

b) Havendo contestação, INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da 

parte autora para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne-a 

e os documentos a ela agregados.

c) Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

d) Diversamente, certificado o decurso de prazo, INTIME-SE o 

advogado(a/s) da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se no que entender de direito.

e) Oportunamente, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Às providências.

Arenápolis/MT, 18 de dezembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53388 Nr: 1481-78.2016.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Ferreira do Nascimento
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:

 VISTOS.

I – INTIME-SE o(a) apelado(a) a fim de que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §1º, 

CPC.

II - Após, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos imediatamente 

ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, como as nossas 

homenagens de estilo.

III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55746 Nr: 3124-71.2016.811.0026

 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: DCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, por estarem ausentes os requisitos necessários para a 

concessão da liminar inaudita altera parte, INDEFIRO A LIMINAR 

PLEITEADA.A demanda tramitará pelo RITO ESPECIAL da Lei n. 

5.478/1968, aplicando-se, no que couber, o disposto nos artigos 693 a 

699 do CPC. Portanto, DETERMINO: a) a DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do(a) CONCILIADOR(A) da 

Comarca, conforme dispõe o artigo 695 do CPC, devendo as partes 

estarem acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos 

(artigo 695, § 4º, do CPC), devendo; b) a expedição do necessário para a 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA e CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, 

preferencialmente por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO e com aviso de 

recebimento em mão própria (ARMP) (Lei n. 5.478/1968, art. 5º, § 2º e § 

8º) ou na forma apontada na exordial, para comparecerem na audiência a 

ser designada e, na hipótese de ausência de acordo/conciliação entre as 

partes, querendo, apresentar resposta/defesa na audiência, sob pena de, 

não o fazendo, presumir aceitos como verdadeiros os fatos apresentados 

na petição inicial (artigo 344 do CPC e artigo 7º da Lei n. 5.478/1968);c) 

inviabilizado o acordo e havendo necessidade, será designada audiência 

em continuação para a instrução e julgamento do processo. Para tanto, as 

partes devem, na audiência de conciliação, ESPECIFICAREM as provas 

que pretendem produzir, arrolando eventuais testemunhas, 03 (três) no 

máximo, devendo alertar as partes de que o não comparecimento da parte 

autora determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa 

em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do que 

dispõe os artigos 7º e 8º da Lei n. 5.478/1968;d) VISTAS ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, por haver interesse de incapaz, para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, intervir como fiscal da ordem jurídica, nos termos do que dispõe o 

artigo 178, artigo 180, caput e § 2º, e artigo 183, § 3º, todos do CPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59018 Nr: 1767-22.2017.811.0026

 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: MAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação revisional de alimentos ajuizada por MARCIO ALVES 

GUIDINI em face de GUILHERME SILVA GUIDINI e SUELLEN SILVA GUIDINI, 

menores, representados por sua genitora Juscelia Gomes Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Juntou documentos as págs. 10/22.

Comando inicial à ref.

 Realizada audiência de conciliação, as partes firmaram acordo, no qual o 

requerido pagará a título de alimentos o equivalente à 32,01% (trinta e 

dois, um por cento) do salário mínimo, a ser pago todo dia 10 de cada mês, 

mediante depósito em conta poupança n. 894578, agência 1318-8, Banco 

do Brasil, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias e 

as visitas serão mantidas e forma livre – ref.

 O Parquet aquiesceu com o acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

estando resguardados os direitos indisponíveis dos menores GUILHERME 

SILVA GUIDINI e SUELLEN SILVA GUIDINI, aquiescendo o agente ministerial 

com o pacto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, relativamente aos alimentos e 

visitas, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código 

de Processo Civil.

SEM CUSTAS, eis que o feito tramita pelo pálio da assistência judiciária 

gratuita.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60113 Nr: 2423-76.2017.811.0026

 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: Lina Ondina de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60375 Nr: 2552-81.2017.811.0026

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE TOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, proceda com o complemento do valor referente a diligência do 

senhor Oficial de Justiça, conforme certidão constante dos autos à fl. 86.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60993 Nr: 2903-54.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Diamantino/MT - 2ª Vara, Ministério Público 

Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Nunes Rodrigues, Manoel Guimarães 

de Matos Junior, Nilton Carlos de Lima, Stallony Lourenço Vanni, Edilson 

Beia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850

 Impulsionam-se os presentes autos para dar ciência ao patrono do(s) 

réu(s), via Dje, acerca da realização da Audiência de Instrução e 

Julgamento, que se realizará no dia 20 (vinte de fevereiro de 2018, às 

16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62886 Nr: 4070-09.2017.811.0026

 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: João Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, DEFIRO o pedido, para ordenar a Ympactus Comercial 

Ltda (TelexFREE) que exiba o print da tela do Backoffice e os 

comprovantes dos depósitos efetuados pelo Requerente diretamente na 

conta da empresa requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

presunção de veracidade dos fatos que, por meio do documento, a parte 

autora pretendia provar (CPC, art. 400, I).4. Cumpra a Secretaria, com 

urgência, as seguintes providências:a)CITE-SE e INTIME-SE a empresa 

requerida para que, em cinco (05) dias, exiba os documentos acima e, 

querendo, ofereça resposta, consignando no mandado que não sendo 

contestado o pedido inicial, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos art iculados pela requerente [CPC, art igos 398 e 

306-307].b)Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, CERTIFIQUE-SE e 

ABRA-SE vista dos autos ao representante da Defensoria Pública 

Estadual, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, impugnar a 

contestação e ou requerer o que entender de direito.c)Após, voltem-me 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64676 Nr: 4868-67.2017.811.0026

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DIONE DE SOUZA MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO dos bens 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso. Consigne-se, 

no mandado de busca e apreensão a intimação do devedor para que 

entregue o bem juntamente com seus respectivos documentos, de acordo 

com o § 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Após executada a medida 

liminar, CITE-SE o requerido para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) 

dias pagar a integralidade da dívida, 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 B) 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 contida no art. 

344 do NCPC. C) NÃO AUTORIZO a retirada do bem da comarca.DEIXO DE 

CONCEDER o benefício do artigo 212 do NCPC, pois sua aplicação é ex vi 

legis, portanto, despicienda autorização judicial.DETERMINO que o 

requerido informe no momento da citação se tem interesse na designação 

de audiência de conciliação.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64694 Nr: 4875-59.2017.811.0026

 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: Gonçalves Clemente de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Compulsando os autos com vagar, verifico que os documentos em 

anexos a petição inicial encontram-se em desconformidade com o 

disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 185 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que os documentos juntados estão 

ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética processual que a 

partir desta se inicia.

II. Por tais razões, INTIME-SE a parte autora para, que no prazo de 10 

(dez) dias, emende a inicial trazendo aos autos cópias legíveis dos 

documentos anexados as págs. 09/11, sob pena de seu indeferimento e 

extinção do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

Arenápolis/MT, 19 de dezembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64843 Nr: 4925-85.2017.811.0026

 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: Sandra Jesus dos Santos Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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, 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 14 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 14H20MIN 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64848 Nr: 4929-25.2017.811.0026

 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: Guimar Aparecido de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Luiz Henrique Parolin Silva, 

CRM-MT 7409, com endereço à Rua Domingos de Deus da Silva, número 

1.150, Centro, CEP 78430-000, na cidade de Nortelândia/MT, telefone (065) 

3346-1343, para responder os quesitos apresentados pelas 

partes.DESIGNO o dia 16 de março de 2018, as 08h, para realização da 

perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

Comarca.Consoante Resolução do Conselho da Justiça Federal e em 

decorrência da complexidade da perícia, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64856 Nr: 4934-47.2017.811.0026

 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: Rosina Maria de Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Luiz Henrique Parolin Silva, 

CRM-MT 7409, com endereço à Rua Domingos de Deus da Silva, número 

1.150, Centro, CEP 78430-000, na cidade de Nortelândia/MT, telefone (065) 

3346-1343, para responder os quesitos apresentados pelas 

partes.DESIGNO o dia 16 de março de 2018, as 08h, para realização da 

perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta Comarca.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65056 Nr: 108-41.2018.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaspar João de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EDUARDO SILVA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)3. Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para 

determinar a retirada do nome do autor GASPAR JOÃO DE OLIVEIRA, CPF 

411.962.601-68, do SPC Brasil, bem como a sustação do protesto perante 

o Cartório de Segundo Serviço Notarial e Registral desta Comarca, 

tão-somente em relação ao débito no valor de R$ 371,05 (trezentos 

setenta e um reais cinco centavos), oriundo do contrato n. 0297903727.4. 

Cumpra-se a Secretar ia, com urgência, as seguintes 

providências:a)EXPEÇA-SE ofício ao SPC Brasil e ao Cartório de Segundo 

Serviço Notarial e Registral desta Comarca, solicitando a baixa da 

restrição do nome de GASPAR JOÃO DE OLIVEIRA, CPF 411.962.601-68, 

tão-somente em relação ao débito no valor de R$ 371,05 (trezentos 

setenta e um reais cinco centavos), oriundo do contrato n. 0297903727, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas.b)ENCAMINHEM-SE os autos à 

conciliadora para a DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO de 

acordo com sua pauta, conforme dispõe o artigo 695 do CPC, 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.Anoto que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora 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 CPC.c)CITE-SE e INTIMEM-SE a parte 

requerida para comparecer à solenidade, acompanhado de seu 

procurador judicial, bem como para contestar a partir da data da audiência 

de conciliação ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação.Face o disposto no art. 344 do NCPC, se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor.d)INTIME-SE a Requerente, na pessoa de 

seu Causídico, para comparecer na audiência designada.(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-78.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE DE LIMA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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:1000042-78.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11102002) proferida nos autos. 

Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-78.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE DE LIMA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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:1000042-78.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11102002) proferida nos 

autos. Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-49.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NEIF JOAQUIM SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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:8010092-49.2014.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11078051) proferida nos 

autos. Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-49.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NEIF JOAQUIM SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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:8010092-49.2014.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11078051) proferida nos autos. 

Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-65.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FERREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(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:1000017-65.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 10853106) proferida nos 

autos. Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-65.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FERREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(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:1000017-65.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 10853106) proferida nos autos. 

Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-59.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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:8010091-59.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11074624) proferida nos 

autos. Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-59.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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:8010091-59.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11074624) proferida nos autos. 

Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-37.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA GIROLDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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:1000187-37.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 10851439) proferida nos 

autos. Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-37.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA GIROLDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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:1000187-37.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 10851439) proferida nos autos. 

Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-03.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES (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:1000144-03.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 10838026) proferida nos autos. 
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Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-03.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES (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:1000144-03.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 10838026) proferida nos 

autos. Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação 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)

 

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:1000234-11.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos seu 

patrono, para que, querendo, apresente impugnação a contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação 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)

 

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:1000233-26.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para que, querendo, apresente impugnação a contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-33.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA ELIAS BARBOSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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:1000239-33.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para que, querendo, apresente impugnação a contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-48.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA SILVA COSTA 01330321162 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGABOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO OAB - RO3831 (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:1000238-48.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, querendo, apresente impugnação a contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação 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)

 

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:1000236-78.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para que, querendo, apresente impugnação a contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Arenápolis, 19/12/2017 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-34.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIEDRE BEATRIZ COSTA GALINDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA CANALLE OAB - PR0039952A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010201-34.2012.8.11.0026 REQUERENTE: DANIEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: GIEDRE BEATRIZ COSTA GALINDO Vistos. Tendo em vista 

que até o presente momento não fora enviado resposta as solicitações do 

ofício nº 104/2015/PA PM Paraíso do Norte (id nº 6527583), postergo a 

analise do pedido sob id nº 6527619 até o atendimento das solicitações, a 

fim de restar demonstrada o esgotamento da possibilidade da vinculação 

dos valores a este feito. Cumpra-se a determinação lançada no id nº 

6527611. Às providências. Arenápolis-MT, 23 de dezembro de 2017 

Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-07.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA S DE ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010002-07.2015.8.11.0026 REQUERENTE: RONALDO ROCHA 

REQUERIDO: ANGELITA S DE ARAUJO - ME Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 23 de 

dezembro de 2017. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010000-03.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010000-03.2016.8.11.0026 EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: GERSON DIAS DOS SANTOS Vistos. Defiro o pedido de 

suspensão do feito. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 24 

de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010099-07.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DIMAS DE SOUSA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010099-07.2015.8.11.0026 EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: SEBASTIAO DIMAS DE SOUSA BATISTA Vistos. Tendo em 

vista o decurso do prazo de suspensão, determino a intimação da parte 

exequente, na pessoa de seus procuradores, para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Arenápolis-MT, 24 de dezembro de 2017. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-04.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDEGAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010084-04.2016.8.11.0026 REQUERENTE: EDEGAR RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista que o documento 

juntado sob id nº 6543551, não possui eficácia para comprovar o atual 

domicílio do autor, intime-o para que junte comprovante de residência no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito. Após, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 2017. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-19.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON LUIZ RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010083-19.2016.8.11.0026 REQUERENTE: CELSON LUIZ RODRIGUES DE 

ASSIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista que o documento 

juntado sob id nº 6543560, não possui o condão de atestar o atual 

domicílio do requerente, intime-o para que junte comprovante de residência 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito. 

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 2017. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-68.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BETANIA FAVALESSA PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANA SILVA PINHEIRO OAB - MT0017573A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010125-68.2016.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS SOUZA 

DOS SANTOS MENDES REQUERIDO: BETANIA FAVALESSA PINHEIRO 

Vistos. Intimem-se as partes para que digam, no prazo de 10 (dez) dias, 

se pretende produzir novas provas, momento em que deverá 

especificá-las e arrolá-las, se for o caso. Em se tratando de prova oral e 

testemunhal, consigno que as partes deverão depositar o rol em cartório, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso 

das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC. Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses prevista no §4º, do mesmo dispositivo. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Arenápolis-MT, 24 de dezembro de 

2017 Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-13.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SAUL VIDAL MUSTASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010021-13.2015.8.11.0026 REQUERENTE: SAUL VIDAL MUSTASSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intimem-se as partes, 

cientificando-as do retorno dos autos da instância superior, a fim de que, 

querendo, se manifestem requerendo o que entender de direito, no prazo 
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de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 24 de 

dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-88.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE JESUS MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010059-88.2016.8.11.0026 REQUERENTE: PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - 

ME REQUERIDO: ANTONIO DE JESUS MELLO Vistos. Tendo em vista que 

entre a data do protocolo do pedido de suspensão sob id nº 6543195 até a 

presente data, já transcorreu mais de 60 (sessenta) dias, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se, 

requerendo o que entender de direito sob pena de extinção. Transcorrido 

o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 24 de dezembro de 2017. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010046-89.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010046-89.2016.8.11.0026 EXEQUENTE: PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - 

ME EXECUTADO: VILMA MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES Vistos. 

Tendo em vista que entre a data do protocolo do pedido de suspensão sob 

id nº 6543195 até a presente data, já transcorreu mais de 150 (cento e 

cinquenta) dias, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se, requerendo o que entender de direito sob pena 

de extinção. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 24 de 

dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-98.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010123-98.2016.8.11.0026 REQUERENTE: CLEONICE GONCALVES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Vistos. Abra-se vista ao Estado de Mato 

Grosso para que, querendo, se manifeste sobre as petições sob id nº 

6518508 e 8722087, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, 

certifique-se o decurso do prazo para o Município de Arenápolis 

apresentar contestação. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 24 de dezembro 

de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-43.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDILAINE DA SILVA MORAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ITAMAR JOSE MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010235-43.2011.8.11.0026 REQUERENTE: APARECIDO BARBOSA DE 

SOUZA REQUERIDO: ITAMAR JOSE MARTINS, ALDILAINE DA SILVA 

MORAES DOS SANTOS Vistos. Intime-se a parte exequente par que junte 

aos autos a certidão de óbito de Itamar José Martins, bem como para que 

indique bens a penhora da executada Adilaine Silva Moraes dos Santos, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, 

certifique-se voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 24 de 

dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010103-83.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010103-83.2011.8.11.0026 EXEQUENTE: VANTUIR ABRANTES DE 

QUADROS EXECUTADO: FERNANDO MENDES FERREIRA Vistos. Ante o 

teor ad certidão sob id nº 6523139, intime-se a parte exequente para que 

informe novo endereço do devedor no prazo de 10 (dez) dias. Após, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 2017. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-66.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASCOM HOME TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010216-66.2013.8.11.0026 REQUERENTE: ARMANDO MARTINS CABRAL 

REQUERIDO: BRASCOM HOME TELEMARKETING LTDA - ME Vistos. 

Intime-se a parte autora para que informe novo endereço da parte 

requerida no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Após, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 23 de dezembro de 2017. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010074-91.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 
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8010074-91.2015.8.11.0026 EXEQUENTE: VANTUIR ABRANTES DE 

QUADROS EXECUTADO: JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA Vistos. 

Tendo em vista o transcurso do prazo e o longo lapso temporal sem 

qualquer manifestação da parte executada, aplico a multa de 10% prevista 

no art. 523, § 1º, do CPC/2015. Abra-se vista a parte exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Arenápolis-MT, 24 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010275-54.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON GEOVANE BARBOSA DE NOVAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010275-54.2013.8.11.0026 EXEQUENTE: VANTUIR ABRANTES DE 

QUADROS EXECUTADO: WASHINGTON GEOVANE BARBOSA DE 

NOVAES Vistos. Tendo em vista o transcurso do prazo e o longo lapso 

temporal sem qualquer manifestação da parte executada, aplico a multa de 

10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015. Abra-se vista a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 24 de dezembro de 2017. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010066-80.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DE LARA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010066-80.2016.8.11.0026 EXEQUENTE: VANTUIR ABRANTES DE 

QUADROS EXECUTADO: LINDOMAR DE LARA OLIVEIRA Vistos. Tendo em 

vista o transcurso do prazo e o longo lapso temporal sem qualquer 

manifestação da parte executada, aplico a multa de 10% prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015. Abra-se vista a parte exequente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Arenápolis-MT, 23 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010241-50.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR RICAS (EXEQUENTE)

RICARDO MOURA RICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LEPES RIBEIRO (EXECUTADO)

RIBEIRO & LEPES RIBEIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MS0011866A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010241-50.2011.8.11.0026 EXEQUENTE: RICARDO MOURA RICAS, 

FRANCISMAR RICAS EXECUTADO: FABIO LEPES RIBEIRO, RIBEIRO & 

LEPES RIBEIRO LTDA - ME Vistos. Proceda-se nova avaliação do bem 

penhorado nos autos. Após, intime-se as partes do laudo de avaliação, 

para que, querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Não 

havendo impugnação à avaliação, expeça-se carta de adjudicação em 

favor do exequente. Oportunamente, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. ARENÁPOLIS/MT, 26 de dezembro 

de 2017. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010285-30.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA APARECIDA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010285-30.2015.8.11.0026 EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: JANAINA APARECIDA NEVES Vistos. Ante o teor da 

certidão sob id nº 6542449, intime-se a parte autora para que informe 

novo endereço da parte devedora no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 23 de dezembro de 2017. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8009999-18.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE MACIEL SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8009999-18.2016.8.11.0026 EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: JEFERSON DE MACIEL SANTOS Vistos. Ante o teor da 

certidão sob id nº 6542547, intime-se a parte autora para que informe 

novo endereço da parte devedora no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 23 de dezembro de 2017. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-85.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELAINE DOS SANTOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010001-85.2016.8.11.0026 EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: ANDRELAINE DOS SANTOS LIMA Vistos. Tendo em vista 

o resultado negativo da penhora online, o teor da certidão do oficial de 

justiça que informou o resultado inexitoso na buscas de bens a penhora, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique bens a penhora ou requeira o que entender de direito 

para o efetivo prosseguimento da ação, sob pena de extinção. Após, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 23 de dezembro de 2017. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010249-85.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA AMANCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010249-85.2015.8.11.0026 EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: OLINDA AMANCIO Vistos. Tendo em vista a certidão 

negativa de penhora (id nº 6542068), bem como o bloqueio de valor 

insuficiente para quitar o débito executado (id nº 6542089), intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens a 

penhora ou requeira o que entender de direito para o efetivo 

prosseguimento da demanda, sob pena de extinção. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 2017. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-03.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORAIS & GUERRA LTDA - ME (REQUERIDO)

FREDERICO MORAES GUERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010291-03.2016.8.11.0026 REQUERENTE: CELIO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: FREDERICO MORAES GUERRA, MORAIS & GUERRA LTDA - 

ME Vistos. Tendo em vista o retorno negativo da carta de citação (id nº 

6545793), intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

forneça o endereço do requerido. Sobrevindo a informação do endereço, 

remetam-se os autos à conciliadora, a fim de designar audiência de 

conciliação. Após, Citem-se/intimem-se as partes desta decisão, bem 

como para que compareçam a audiência designada. Intimem-se. 

Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 2017. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-76.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

SIRLEIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON BENTO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010312-76.2016.8.11.0026 REQUERENTE: SIRLEIA PEREIRA DOS 

SANTOS, S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME REQUERIDO: 

EDILSON BENTO DA COSTA Vistos. Tendo em vista a certidão juntada no 

id nº 6545841, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, forneça o endereço do requerido. Sobrevindo a informação do 

endereço, remetam-se os autos à conciliadora, a fim de designar 

audiência de conciliação. Após, intimem-se as partes desta decisão, bem 

como para que compareçam a audiência designada. Intimem-se. 

Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 2017. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-12.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE LIBERATO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010023-12.2017.8.11.0026 REQUERENTE: SIRLEIA PEREIRA DOS 

SANTOS, S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME REQUERIDO: SIMONE 

LIBERATO DA CONCEICAO Vistos. Tendo em vista o retorno negativo da 

carta de citação (id nº 6546253), intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, forneça o endereço da parte requerida. 

Sobrevindo a informação do endereço, remetam-se os autos à 

conciliadora, a fim de designar audiência de conciliação. Após, intimem-se 

as partes desta decisão, bem como para que compareçam a audiência 

designada. Intimem-se. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 

2017. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-49.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

SIRLEIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINE DUARTE SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010027-49.2017.8.11.0026 REQUERENTE: SIRLEIA PEREIRA DOS 

SANTOS, S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME REQUERIDO: 

RENATA CRISTINE DUARTE SANTIAGO Vistos. Tendo em vista o retorno 

negativo da carta de citação (id nº 6546288), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o endereço da parte requerida. 

Sobrevindo a informação do endereço, remetam-se os autos à 

conciliadora, a fim de designar audiência de conciliação. Após, intimem-se 

as partes desta decisão, bem como para que compareçam a audiência 

designada. Intimem-se. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 

2017. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-04.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

SIRLEIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLAN MOURA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010030-04.2017.8.11.0026 REQUERENTE: SIRLEIA PEREIRA DOS 

SANTOS, S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME REQUERIDO: 

MARLAN MOURA DE ALMEIDA Vistos. Tendo em vista o retorno negativo 

da carta de citação (id nº 6546316), intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, forneça o endereço da parte requerida. 

Sobrevindo a informação do endereço, remetam-se os autos à 

conciliadora, a fim de designar audiência de conciliação. Após, intimem-se 

as partes desta decisão, bem como para que compareçam a audiência 

designada. Intimem-se. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 

2017. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-56.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS SANCHES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010033-56.2017.8.11.0026 REQUERENTE: S P DOS SANTOS & 

MACHADO LTDA - ME REQUERIDO: JONAS SANCHES PEREIRA Vistos. 

Tendo em vista o retorno negativo da carta de citação (id nº 6546335), 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o 

endereço da parte requerida. Sobrevindo a informação do endereço, 

remetam-se os autos à conciliadora, a fim de designar audiência de 

conciliação. Após, intimem-se as partes desta decisão, bem como para 

que compareçam a audiência designada. Intimem-se. Cumpra-se. 

ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 2017. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-19.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR POSSIDONIO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010029-19.2017.8.11.0026 REQUERENTE: S P DOS SANTOS & 

MACHADO LTDA - ME REQUERIDO: GILMAR POSSIDONIO DA SILVA - ME 

Vistos. Tendo em vista o retorno negativo da carta de citação (id nº 

6546315), intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

forneça o endereço da parte requerida. Sobrevindo a informação do 

endereço, remetam-se os autos à conciliadora, a fim de designar 

audiência de conciliação. Após, intimem-se as partes desta decisão, bem 

como para que compareçam a audiência designada. Intimem-se. 

Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 2017. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-41.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

SIRLEIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES FERREIRA LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010034-41.2017.8.11.0026 REQUERENTE: SIRLEIA PEREIRA DOS 

SANTOS, S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME REQUERIDO: 

MARINES FERREIRA LIMA DOS SANTOS Vistos. Tendo em vista o retorno 

negativo da carta de citação (id nº 6546344), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o endereço da parte requerida. 

Sobrevindo a informação do endereço, remetam-se os autos à 

conciliadora, a fim de designar audiência de conciliação. Após, intimem-se 

as partes desta decisão, bem como para que compareçam a audiência 

designada. Intimem-se. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 

2017. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-48.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR CORREIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDER CARLOS NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010073-48.2011.8.11.0026 REQUERENTE: VALDECIR CORREIA - ME 

REQUERIDO: ANDER CARLOS NOGUEIRA Vistos. Intime-se o executado 

da penhora realizada nos autos, para que, querendo, apresente 

impugnação no prazo de 05(cinco) dias. Sem prejuízo, intime-se o 

exequente para que dê efetivo prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Arenápolis-MT, 24 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-22.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE R B PARANHOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR JOSE MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010120-22.2011.8.11.0026 REQUERENTE: SIMONE R B PARANHOS - ME 

REQUERIDO: ITAMAR JOSE MARTINS Vistos. Intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do teor da certidão 

sob id nº 6523719, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 2017. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-10.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMERINDA MENDES DA SILVA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010028-10.2012.8.11.0026 REQUERENTE: VANTUIR ABRANTES DE 

QUADROS REQUERIDO: ALMERINDA MENDES DA SILVA CRUZ Vistos. 

Certifique-se se o exequente foi intimado da decisão sob id nº 6524222, 

para apresentar bens a penhora. Caso negativo, expeça-se o necessário 

para sua intimação. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 24 de 

dezembro de 2017. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-49.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEILSON GUIMARAES VELOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AFONSO FRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010200-49.2012.8.11.0026 REQUERENTE: LEILSON GUIMARAES 

VELOSO REQUERIDO: JOSE AFONSO FRAGA Vistos. Intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, 

do NCPC. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 2017. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-70.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA SABINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-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)
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Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010250-70.2015.8.11.0026 REQUERENTE: ZILDA SABINO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Intime-se a parte requerida para que, querendo, apresente 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Sobrevindo a contestação, 

abra-se vista a parte autora para apresentar impugnação no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 24 de dezembro de 

2017. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ODESIO ANTONIO DA COSTA (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)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000010-73.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ODESIO ANTONIO DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Conforme se depreende nos autos a 

tentativa de conciliação restou inexitosa, conforme id nº 8229288. A 

diante, o autor apresentou requerimento, pugnando pela intimação da parte 

requerida para o cumprimento do acordo estabelecido em audiência. Desta 

forma, determino a intimação da parte autora para que diga se foi 

entabulado acordo entre as partes, juntando o respectivo termo, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

os autos conclusos. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 24 de dezembro de 2017. 

Marina Carlos França Juíza de Direito Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 

24 de dezembro de 2017. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000305-13.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (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:1000305-13.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/02/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-95.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES PEREIRA (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)

 

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:1000306-95.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 15/02/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-80.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(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:1000307-80.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 15/02/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-65.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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:1000308-65.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/02/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-50.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS FRANCISCO DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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:1000309-50.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 08/03/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-35.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE AMORIM CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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:1000310-35.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/02/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-77.2018.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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:1000001-77.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/02/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-62.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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:1000002-62.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/02/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDNEI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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:1000003-47.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/02/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-32.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DA SILVA LUCIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (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:1000004-32.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/02/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-17.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES NUNES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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:1000005-17.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/02/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARY NEUZA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (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:1000006-02.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/02/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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:1000007-84.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/02/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-69.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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:1000008-69.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/02/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 
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Processo:1000009-54.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/02/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-39.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILIO NORBERTO 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:

BANCO BRADESCO 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:1000010-39.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/02/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILIO NORBERTO 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:

BANCO BRADESCO 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:1000011-24.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 22/02/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-64.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000127-64.2017.8.11.0026 REQUERENTE: CARLOS PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR REQUERIDO: SUZANA CRISTINA DE OLIVEIRA Vistos. Intime-se a 

parte autora para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 11 de 

janeiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-09.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO MARIO BARRETO DA SILVA 02545751103 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GARCIA BUENO OAB - MT0020391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (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:1000012-09.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 28/02/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 15/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE PASTORAL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Mari Stefani Brito Martins (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:1000013-91.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 28/02/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 15/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-82.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO SABINO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010202-82.2013.8.11.0026 REQUERENTE: PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - 

ME REQUERIDO: ANTONIO EDUARDO SABINO NETO Vistos. Tendo em 

vista o transcurso do prazo e o longo lapso temporal sem qualquer 

manifestação da parte executada, aplico a multa de 10% prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015. Outrossim, deixo de arbitrar honorários 

advocatícios porque incabíveis no rito dos Juizados Especiais, conforme 

Enunciado 97 do FONAJE, que dispões que “a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG)”. Expeça-se mandado de penhora, com objetivo de 

penhorar e avaliar eventuais bens em nome do executado até o limite da 

dívida executada. Após, cumpridas as diligências, abra-se vista a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 23 de dezembro de 2017. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-52.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRADOPNEUS - IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE EDUARDO BRAVO OAB - PR0061516A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVANDA DI DOMENICO - ME (REQUERIDO)

NEIVANDA DI DOMENICO MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS OAB - MT0016836A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010096-52.2015.8.11.0026 REQUERENTE: BRADOPNEUS - IMPORTACAO 

E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI REQUERIDO: NEIVANDA DI DOMENICO - 

ME, NEIVANDA DI DOMENICO MARQUES Vistos. Diante da noticia de 

descumprimento do acordo homologado (id nº 6539749), e a teor do artigo 

52 e seguintes, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil/2015, de rigor o início da fase de cumprimento da sentença. 
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Após, cumpra a Secretaria, sequencialmente, as seguintes providências: 

a) Retifica-se o cadastro do feito junto ao Sistema PJe, para que conste 

como cumprimento de sentença; b) Intime-se o exequente para traga aos 

autos memória de cálculo atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias; c) 

Intimem-se o executado, através de seu(sua) patrono(a) constituído(a) 

nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

valor atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, FONAJE). d) Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa incidirá sobre o 

restante (art. 523, § 2º, NCPC). e) Não sendo efetuado tempestivamente o 

pagamento e, apresentada a planilha de cálculo atualizada, expeça-se o 

necessário à penhora de bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC). 

f) Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos conclusos para 

as deliberações pertinentes. Arenápolis-MT, 24 de dezembro de 2017. 

Marina Carlos França Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-17.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010109-17.2016.8.11.0026 REQUERENTE: PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - 

ME REQUERIDO: JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA Vistos. 1. Ante o 

descumprimento do acordo judicialmente homologado, tal como noticiado 

pela promovente (id nº 6544083), e a teor do artigo 52 e seguintes, da Lei 

nº 9.099/95 c/c art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, de 

rigor o início da fase de cumprimento da sentença. Outrossim, verifico que 

a parte autora apresentou requerimento endereçado ao Gestor Judiciário, 

pugnando pela expedição de certidão da execução de sentença, para fins 

de averbação e protesto. Devido o pleito do patrono do autor, todavia o 

momento de sua propositura foi equivocado uma vez que no procedimento 

do cumprimento de sentença, tem-se que o seu início se dá com o 

recebimento do pedido pelo Juízo, que determina a intimação da parte 

devedora para o pagamento, sendo assim a certidão só poderia ser 

emitida após esta determinação. Desta forma, como bem colocado pelo i. 

advogado em seu requerimento, “manda quem pode e obedece quem tem 

juízo”, os procedimentos adotados pela serventia deste juízo foram todos 

imbuídos de “juízo”, razão pela qual o servidor acertadamente aguardou a 

determinação desta magistrada para expedição da dita certidão. 2. Cumpra 

a Secretaria, sequencialmente, as seguintes providências: Retifique-se a 

autuação, fazendo-se constar que o processo encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. Expeça-se certidão de cumprimento de 

sentença para fins do art. 799, IX, do CPC; Intime-se a parte autora para 

juntar memória atualizada do débito, em 05 (cinco) dias; Em seguida, 

intimem-se o executado, através de seu(sua) patrono(a) constituído(a) 

nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

valor atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, FONAJE); Em sendo efetuado 

pagamento parcial no prazo consignado, a multa incidirá sobre o restante 

(art. 523, § 2º, NCPC); Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento 

e, apresentada a planilha de cálculo atualizada, expeça-se o necessário à 

penhora de bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC); Havendo 

pedido de penhora online, façam-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. Arenápolis/MT, 24 de dezembro de 2017. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010237-42.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL VICTOR DA ROCHA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010237-42.2013.8.11.0026 REQUERENTE: MARIVANI SANTOS 

CORDEIRO REQUERIDO: RAQUEL VICTOR DA ROCHA SILVA Vistos. 1. 

Ante o descumprimento do acordo judicialmente homologado, tal como 

noticiado pela promovente (id nº 9087611), e a teor do artigo 52 e 

seguintes, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil/2015, de rigor o início da fase de cumprimento da sentença. 

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências: a) Retifique-se a 

autuação, fazendo-se constar que o processo encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. b) Cite-se o executado, para que, no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento do valor informado pela parte 

exequente no id nº 9421058, sob pena de incidência de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, FONAJE). c) Não 

noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de 

imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de 

penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade. d) 

Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça. e) 

Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens 

móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados a parte exequente, 

que deverá firmar compromisso. f) Não encontrado o devedor, proceda o 

Sr. Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens quantos bastem para 

garantia da execução, observado o procedimento previsto no art. 830, 

§1º, do CPC. g) Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor. h) Proceda 

a secretaria a expedição de certidão de admissão da execução para fins 

de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 828 do 

NCPC, após recolhida a taxa de expedição. Arenápolis/MT, 24 de 

dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010078-65.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOPES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010078-65.2014.8.11.0026 REQUERENTE: MARIVANI SANTOS 

CORDEIRO REQUERIDO: JOSE LOPES DA SILVA JUNIOR Vistos. 1. Ante o 

descumprimento do acordo judicialmente homologado, tal como noticiado 

pela promovente (id nº 9087501), e a teor do artigo 52 e seguintes, da Lei 

nº 9.099/95 c/c art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, de 

rigor o início da fase de cumprimento da sentença. 2. Cumpra a Secretaria 

as seguintes providências: a) Retifique-se a autuação, fazendo-se 

constar que o processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. b) Cite-se o executado, para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do valor informado pela parte exequente, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo 

(enunciado nº 97, FONAJE). c) Não noticiado o pagamento no prazo 

acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando a parte 

executada na mesma oportunidade. d) Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. e) Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados a parte exequente, que deverá firmar compromisso. f) Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. g) Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento do devedor. h) Proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. Arenápolis/MT, 24 de dezembro de 2017. Marina Carlos 

França Juíza de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-78.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010146-78.2015.8.11.0026 REQUERENTE: EUCLIDES MIRANDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos 

Morais, proposta por Euclides Miranda de Oliveira em face do Banco 

Bradesco Cartões S.A. Foi proferida decisão (id nº 6540530), 

determinando a intimação da parte autora para emendar a inicial a fim de 

juntar comprovante de residência. O Autor se manifestou conforme id nº 

6540549. Determinou-se nova intimação da parte autora, para juntar 

comprovante de residência sob pena de extinção, uma vez que o 

documento juntado anteriormente não satisfaz a decisão. O Autor juntou 

documento sob id nº 6540564. Novamente foi determinado a intimação do 

autor para juntar comprovante de residência, tendo em vista que o 

documento juntado perfaz um pedaço de boleto. O autor juntou documento 

de cobrança de energia elétrica em nome de Terezinha Gonçalves de 

Souza no id nº 6540594, com endereço no município de Cuiabá/MT. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. De 

inicio anoto que a parte autora deixou de cumprir as decisões sob id nº 

6540530, 6540552 e 6540577, por quanto deixou de trazer aos autos 

documento necessário para comprovar o seu domicílio, resultando no 

indeferimento da petição inicial. Friso que tal documento é de suma 

importância para o direito de ação junto aos Juizados Especiais, visto que 

o art. 4º, da Lei 9.099/1995, disciplina que será competente o foro do 

domicílio do réu ou no local onde este exerça suas atividades ou mantenha 

estabelecimento, ou no lugar onde a obrigação deverá ser satisfeita, ou no 

domicílio do autor ou do local do ato ou fato. Vejamos: 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; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Desta forma, para o 

ajuizamento da ação perante este Juizado, o autor deveria comprovar que 

possui domicílio nesta Comarca, uma vez que se trata de ação de 

reparação por danos morais. O artigo 330 do NCPC trata acerca do 

indeferimento da petição inicial que se dará nas seguintes hipóteses: Art. 

330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for 

manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Compulsando os autos, 

verifica-se que foi dado oportunidade à parte autora de emendar a inicial, 

nos termos do art. 321 do NCPC , porém, esta não atendeu corretamente a 

emenda. O parágrafo único do art. 321 dispõe que: “Se o autor não 

cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Desta forma, 

verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida. Sobre o tema, 

vejamos o seguinte julgado: BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA 

EMENDA DA INICIAL – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR - INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, 

Publicado no DJE 10/04/2017) Por todo exposto, nos termos do art. 485 I 

c/c art. 321, parágrafo único, ambos do NCPC indefiro a petição inicial e, 

julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Sem custas processuais. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publicado com inserção no sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Arenápolis-MT, 24 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-43.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SARA DAS DORES BIANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010256-43.2016.8.11.0026 REQUERENTE: SARA DAS DORES BIANCHI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S A Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei 

de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. É o relatório. Fundamento. Decido. De 

inicio anoto que a parte autora deixou de cumprir a decisão sob id nº 

6636059, por quanto deixou de trazer aos autos comprovante de 

residência em seu nome, documento necessário para exercício do direito 

de ação, resultando no indeferimento da petição inicial. Isto porque 

conforme enunciado nº. 89 do FONAJE, “A incompetência territorial pode 

ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ)”. A questão da competência territorial está 

disciplinada pela Lei 9.099/95 em seu art. 4º, no qual assim estabelece: 

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; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no 

foro previsto no inciso I deste artigo. Desta forma se mostra essencial a 

apresentação do comprovante de domicílio do autor que pretende 

ingressar com demanda na Comarca em que reside, no âmbito dos 

Juizados Especiais. O artigo 330 do NCPC trata acerca do indeferimento 

da petição inicial que se dará nas seguintes hipóteses: Art. 330. A petição 

inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321. Compulsando os autos, verifica-se 

que foi dado oportunidade à parte autora de emendar a inicial, nos termos 

do art. 321 do NCPC , porém, esta não atendeu corretamente a emenda. O 

parágrafo único do art. 321 dispõe que: “Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Desta forma, verifica-se que a 

petição inicial deve ser indeferida. Sobre o tema, vejamos o seguinte 

julgado: BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – 

READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INÉRCIA DA 

PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação 

de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não 

cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017) Por todo exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do NCPC indefiro a petição inicial e, julgo extinto o 

feito, sem resolução do mérito. Sem custas processuais. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publicado pelo sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 23 de 

dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum
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Edital

EDITAL Nº. 01/2018-DF

LISTA DOS JURADOS PARA O ANO DE 2018

A DOUTORA DAIANE MARILYN VAZ, MMª. JUIZA SUBSTITUTA E 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ARIPUANÃ - MT, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI.

FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que, neste Juízo da Comarca de Aripuanã-MT, 

foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 2018, as 

pessoas a seguir elencadas. Nos termos do artigo 439, do Código de 

Processo Penal, seguem descritos os artigos 436 a 446, do mesmo 

diploma legal, que regulamentam a função de jurado. Após, seguem os 

nomes dos cidadãos que serão sorteados para reuniões periódicas do 

Tribunal do Júri, designadas para o ano de 2018:

Art. 436 – O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade;

§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

01 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado. ‘(NR)

Art. 437 – Estão isentos do serviço do júri:

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipal;

IV – os Prefeitos Municipais;

V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII – os militares em serviço ativo;

IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. ‘(NR)

 Art. 438 – A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

§ 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividade de caráter 

administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder 

Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade 

conveniada para esses fins.

§ 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. ‘(NR)

Art. 439 – O exercício efetivo na função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo. ‘(NR)

Art. 440 – Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 

deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações 

públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, 

bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. ‘(NR)

Art. 441 – Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. ‘(NR)

Art. 442 – Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. ‘(NR)

Art. 443 – Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados. ‘(NR)

Art. 444 – O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na data dos trabalhos. ‘(NR)

Art. 445 – O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados. ‘(NR)

Art. 446 – Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. ‘(NR)

 1. ADAIR BALDISSERA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA 

AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, Nº. 407, CENTRO, EMPRESA LOJA 

ALTERNATIVA, CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

2. ADRIANA ROSA RECK, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, RESIDENTE NA 

RUA ADEMAR DEMICHELLI, Nº. 1360, CIDADE ALTA, ARIPUANÃ/MT.

3. AGNALDO COELHO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA 

AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, Nº. 59, EMPRESA PICA-PAU MÁQUINAS, 

CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

4. ALBERTO DA SILVA AGUETONI, EMPRESÁRIO, COMERCIANTE, 

RESIDENTE NA AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, Nº. 872, EMPRESA DROGA 

LIDER, CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

5. ALINE ALVES DIAS, BRASILEIRA, FUNCIONARIA PÚBLICA, RESIDENTE 

CHACARA MADEREIRA, CASA 08, IMAPA, SETOR INDUSTRIAL.

6. ALTEMAR GIRARDI, BRASILEIRO, ODONTÓLOGO, RESIDENTE NA 

AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, Nº. 885, EMPRESA CLINICA 

ODONTOLÓGICA ARIPUANÃ, CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

7. ANA DO CARMO ALVES, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA 13 DE MAIO Nº. 87 CIDADE ALTA.

8. ANATALIA SILVA ARAUJO, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA AVENIDA PADRE EZEQUIEL RAMIM Nº. 261 CENTRO.

9. ANGELA ROSA LARA, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA DOS SERINGUEIROS, CENTRO.

10. APARECIDA DE LIMA PROCÓPIO, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, 

RESIDENTE NA AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, Nº. 378, EMPRESA AUTO 

ESCOLA ARIPUANÃ, CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

11. BERNARDO KRUPINSKI, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA 

AVENIDA OSMAR DEMENECK, Nº. 156, POSTO KRUPINSKI, VILA 

OPERÁRIA, ARIPUANÃ/MT.

12. BRAZILINO ANGELO DO NASCIMENTO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, 

RESIDENTE NA AVENIDA OSMAR DEMENECK, Nº. 102, EMPRESA 

DAMATA TRATORES, VILA OPERÁRIA, ARIPUANÃ/MT.

13. CARMEM TEREZINHA CEOLIN, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA PASTOR ALFREDO NOGUEIRA, CIDADE ALTA.

14. CHRISTIANE DE OLIVEIRA HEIZEN, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, 

RESIDENTE NA RUA 15, 568, CIDADE ALTA.

15. CLAUDINEIA DOS SANTOS, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA 31 DE MARÇO Nº. 104 CENTRO.

16. CLAYTON DE CARVALHO ESTEVES, BRASILEIRO, ODONTÓLOGO, 

RESIDENTE NA AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, Nº. 1352, AO LADO DO 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA KREFTA, CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

17. CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA SANTANA, BRASILEIRA, 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA, RESIDENTE NA 18 Nº. 1445, CIDADE ALTA.

18. DAIANE MULTA DOS SANTOS, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA COMENDADOR PEDRO DE OLIVEIRA, CIDADE ALTA.

19. DAYANE ANDREIA JUSTEN, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA DONA ESMERALDA Nº. 210, CIDADE ALTA.

20. DELFO ROSSETTO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA 

SETE DE SETEMBRO, Nº. 537, EMPRESA SUPERMERCADO ROSSETTO, 

CENTRO.

21. DIONIZIO KRUSPINSKI, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA 

AVENIDA OSMAR DEMENECK, Nº. 156, POSTO KRUPINSKI, VILA 

OPERÁRIA, ARIPUANÃ/MT.

22. DIRCE MARIA GAVIOLI JORGE, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, 

RESIDENTE NA AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, Nº. 708, EMPRESA CASA 

DOS PRESENTES, CENTRO.

23. DORALUCE COTRIN DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA, RESIDENTE AV. E Nº. 259, VILA OPERARIA.

24. EDER FERNANDO DE LIMA PROCÓPIO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, 

AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, Nº. 378, EMPRESA AUTO ESCOLA 

ARIPUANÃ, CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

25. EDILAINE PIERRE NEVES, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA DR. SEBASTIÃO PAULO DE OLIVEIRA, Nº. 253, 

CENTRO.

26. EDUARDO JOSÉ BIGATON, BRASILEIRO, ODONTÓLOGO, RESIDENTE 

NA RUA DR. SEBASTIÃO PAULO DA SILVA, Nº. 544, EMPRESA BUCAL 

CENTER, CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

27. ELIANA MARQUES DOS SANTOS, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA, RESIDENTE NA RUA DEPUTADO MORENO Nº. 188, CENTRO.

28. ELISANGELA MARTINS DUTRA, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, 

RESIDENTE NA AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA BOUTIQUE 

TOQUE FINAL, CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

29. ELIZABETE CAVALCANTE PEREIRA, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA 
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PÚBLICA, RESIDENTE NA MARIA PAZ PASSARINHO Nº. 427. CIDADE 

ALTA.

30. ELOIZA DE CASSIA FAGANELLO MASON, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, 

RESIDENTE NA RUA 19 DE NOVEMBRO, Nº. 86, CENTRO, OU AINDA, RUA 

DOS IPÊS, Nº. 452, CHÁCARA 29, EMPRESA SM MADEIRAS, SETOR 

CHÁCARAS ARIPUANÃ/MT.

31. EMERSON LUIZ TOMAZI, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA 

RUA VANDERLEI STEINKE, Nº. 223, CIDADE ALTA, ARIPUANÃ/MT.

32. ERONDINA DE ALMEIDA LISBOA, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA, RESIDENTE NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº. 970, CIDADE ALTA.

33. FABIANY CRISTINA SANTI MORANDE DEMENECK, BRASILEIRA, 

EMPRESÁRIA, RESIDENTE NA AVENIDA PADRE EZEQUIEL RAMIM, S/N, 

CENTRO.

34. FABIO CRISTOVÃO LOCKS, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE 

NA RUA FRANCISCA SOMBRA FEITOSA, Nº. 260, CIDADE ALTA.

35. FABIO SPINA MORO CAPE, BRASILEIRO, FUNCIONÁRIO PÚBLICO, 

RESIDENTE NA RUA DR. SEBASTIÃO PAULO DA SILVA, CIDADE ALTA.

36. FLORISMALDO FERREIRO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA 

AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, EMPREGA ORCOF CONTABILIDADE, 

CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

37. GEANE BATISTA DE MENEZES, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA 07 DE SETEMBRO, Nº. 477, CIDADE ALTA.

38. GLAUCIONE TETZNER TRISTÃO, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA, RESIDENTE NA RUA 14, Nº. 98, CIDADE ALTA.

39. GRACIELI NEDEL, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, RESIDENTE NA 

AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA DROGA VIDA, CENTRO, 

ARIPUANÃ/MT.

40. GRICE FERREIRA MACHADO, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA DOS LIRIOS, JARDIM PARANÁ.

41. INGRIT VERONICA HOFFMANN LUCAS, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, 

RESIDENTE NA AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA DROGARIA SÃO 

LUCAS, CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

42. ISRAEL COSTA SANTANA, BRASILEIRO, FUNCIONÁRIO PÚBLICO, 

RESIDENTE NA RUA DOS LIRIOS, QUADRA 02, LOTE 02, JARDIM 

PARANÁ.

43. IVONETE FERREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA, RESIDENTE NA RUA PARANÁ , JARDIM PARANÁ.

44. IZAIAS DA COSTA SANTANA, BRASILEIRO, FUNCIONÁRIO PÚBLICAO, 

RESIDENTE NA RUA MISSIONARIO PAULO LEIVAS MACALÃ, JARDIM 

PLANALTO.

45. JANE APARECIDA BIGATON, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, RESIDENTE 

NA CHACARA BIGATON, SETOR INDUSTRIAL, OU AINDA, NA AVENIDA 

DOIS DE DEZEMBRO, SN, LOJA AGROMOVEIS BIGATON, CENTRO.

46. JEFFERSON CARVALHO BRANDÃO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, 

AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, Nº. 1024, EMPRESA AGROTERRA, 

CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

47. JEFFERSON MAURÍCIO MARTINS, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, 

RESIDENTE NA AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

48. JOÃO CARLOS LOCKS, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA 

RUA 13, Nº. 103, CIDADE ALTA.

49. JOÃO VALDONI FRANÇA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA 

AV. DOIS DE DEZEMBRO, Nº. 522, ESQUINA COM RUA DR. SEBASTIÃO 

PAULO DA SILVA, CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

50. JOCILAINE GUTKOSKI ZOMER, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA JP 07, Nº. 02, JARDIM PLANALTO, ARIPUANÃ/MT.

51. JOSÉ GOMES DOS SANTOS, BRASILEIRO, RADIALISTA, RESIDENTE 

NA RUA LIRIO DENARDI, Nº. 265, CIDADE ALTA, OU AINDA, NA RUA 

COMENADOR MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA, EMPRESA RÁDIO 

NAVEGANTES FM, CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

52. KELLY ALVES AMARAL, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA MATO GROSSO, JARDIM PLANALTO.

53. LEANDRO GUGEL, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA 31 

DE DEZEMBRO, Nº. 630, EMPRESA AUTO ESCOLA MERIDIONAL, CENTRO, 

ARIPUANÃ/MT.

54. LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS SIQUEIRA, BRASILEIRA, 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA, RESIDENTE NA RUA SERGIPE Nº. 55, JARDIM 

PLANALTO.

55. LUIZ CARLOS BEN, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA 

AVENIDA OSMAR DEMENECK, EMPRESA BC PNEUS, SETOR INDUSTRIAL, 

ARIPUANÃ/MT.

56. MARCIO MOSCON GOGO, BRASILEIRO, FUNCIOÁRIO PÚBLICO, 

RESIDENTE NA RUA PASTOR ALFREDO NOGUEIRA Nº. 55, CIDADE ALTA.

57. MARCOS ROBERTO ALVES BEZERRA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, 

RESIDENTE NA AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA DROGA VIDA, 

CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

58. MARIA DIAS DA COSTA SILVA, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA 15 DE NOVEMBRO Nº. 1214, CIDADE ALTA.

59. MARLENE ALVES DE CARVALHO, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA, RESIDENTE NA RUA LIRIO DENARDI Nº. 935, CIDADE ALTA.

60. MARLENE RIBAS DE PAULA, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA JP 24, JARDIM PLANALTO.

61. MARY GLAYCIANE GULARTE DOS SANTOS, BRASILEIRA, 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA, RESIDENTE NA RUA 31 DE DEZEMBRO, CENTRO.

62. MAURICIO DE OLIVEIRA STEINKE, BRASILEIRO, ODONTÓLOGO, 

RESIDENTE NA AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, Nº. 764, AO LADO DA 

ORCOF CONTABILIDADE, CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

63. NERI JOSÉ DA SILVA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA 

AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, ESQUINA COM RUA ANTÔNIO 

BUSANELLO, INNOVARE CONTABILIDADE, CENTRO.

64. PATRICIA MIRANDA ARRUDA, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA MARIA PAZ PASSARINHO Nº. 469, CENTRO.

65. PAULO ANDREI DALLA CÔRT, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE 

NA AVENIDA OSMAR DEMENECK, Nº. 785, EMPRESA IPÊ MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO, SETOR INDUSTRIAL, ARIPUANÃ/MT.

66. PAULO MARINO DUTRA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA 

AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA GECON CONTABILIDADE, 

CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

67. REGIANE STRELOW ROYER, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA JP, JARDIM PLANALTO.

68. RIO BARGAS ALVES, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA 

AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA BRAVO MOTOS, CENTRO, 

ARIPUANÃ/MT.

69. RONI DA ROSA CARDOSO, BRASILEIRO, FUNCIONÁRIO PÚBLICO, 

RESIDENTE NA RUA LIRIO DENARDI, Nº. 360, CIDADE ALTA, 

ARIPUANÃ/MT.

70. ROSECLER BENDER, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, RESIDENTE NA 

AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA O BOTICÁRIO, CENTRO, 

ARIPUANÃ/MT.

71. ROSELI OLIVEIRA DE MATTOS, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA 21 DE ABRIL Nº. 568, CENTRO.

72. SONIA RODRIGUES DA COSTA, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, 

RESIDENTE NA RUA JP 09, JARDIM PLANALTO.

73. SUELENN MAIHARA DE MIRANDA SOUZA, BRASILEIRA, 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA, RESIDENTE NA RUA 17 Nº. 56, CIDADE ALTA.

74. SUZANA ZMUDA, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA, RESIDENTE 

NA RUA MATO GROSSO, JARDIM PLANALTO.

75. TELMA REGINA MANOEL SARAIVA, BRASILEIRA, ODONTÓLOGA, 

RESIDENTE NA AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, AO LADO DA EMPRESA 

MISSIO FOMENTO MERCANTIL, CENTRO, ARIPUANÃ/MT.

76. VANDERLEI NUNES, BRASILEIRO, FUNCIONÁRIO DE EMPRESA 

PRIVADA, RESIDENTE NA RUA DOS IPÊS, Nº. 452, CHÁCARA 29, 

EMPRESA SM MADEIRAS, SETOR CHÁCARAS ARIPUANÃ/MT.

77. VANDERLINO ALVES DE SOUZA, BRASILEIRO, FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO, RESIDENTE NA RUA JP 30 Nº. 85, JARDIM PLANALTO.

CONSIDERANDO que até a presente data não houve qualquer reclamação 

à lista publica através do Edital nº. 17/2017-DF, DJE 10159, disponibilizado 

em 15/12/2017 e publicado em 18/12/2017, TORNO-A DEFINITIVA.

DESIGNO o dia 25 de janeiro de 2018, às 08h30min, na sala de audiência 

do Fórum da Comarca de Aripuanã/MT, para o sorteio das cédulas até 

completar o numero de 25 (vinte e cinco) jurados, para as reuniões 

periódicas ou extraordinárias, nos termos do artigo 473, do Código de 

Processo Penal.

CONVOCO para acompanhar o sorteio, o representante do Ministério 

Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública, 

alertando que a audiência não será adiada, pelo não comparecimento dos 

respectivos representantes.

Dada e passada em Aripuanã - MT, 19 de janeiro de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta e Presidente do Tribunal do Júri

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40813 Nr: 1208-83.2011.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCEIDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8194-A-MT

 Em cumprimento à decisão de homologação do acordo de 04-05-2015, 

que conforme termo de acordo onde ficou estabelecido que a parte 

requerida é responsável pelas eventuais custas judiciais, assim sendo, 

procedo o impulsionamento do presente feito, a fim de realizar a intimação 

da parte requerida, para que no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao 

pagamento do valor correspondente as custas judiciais finais, 

correspondente à R$ 320,05 (Trezentos e vinte reais e cinco centavos) de 

Taxa Judiciária e R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta de 

cinco centavos) de Custas Judiciais.

CARLOS ALEXANDRE TIEMANN

Gestor Geral de 1ª Entrância

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52197 Nr: 951-87.2013.811.0088

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOYDO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HORA CARDOSO - 

OAB:259.805/SP, Edson Freitas de Oliveira - OAB:OAB/SP 118.074, 

MARCUS VINICIUS T. GIMENES - OAB:321.130/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:7.719-B/MT

 Em cumprimento à sentença prolatada em 24-11-2015, qual transitou em 

julgado em 23-03-2016, procedo o impulsionamento do presente feito, a fim 

de realizar a intimação da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda ao pagamento do valor correspondente a custas judiciais 

finais qual fora condenado, que perfaz o montante de R$ 376,85 

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) referente à 

custa judicial.

Aripuanã/MT, 30 de novembro de 2017.

CARLOS ALEXANDRE TIEMANN

Gestor Geral de 1ª Entrância

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31058 Nr: 1688-37.2006.811.0088

 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: ELIANE MARIA FRITZEN MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação de fls. 85, procedo ao impulsionamento 

do presente feito, a fim de realizar a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao pagamento do valor referente as 

custas judiciais finais, correspondente à R$ 1.742,60 (Mil setecentos e 

quarenta e dois reais e sessenta centavos) de Custas Judiciais e R$ 

1.742,60 (Mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) de 

Taxa Judiciária.

Consigno finalmente, que o não pagamento do débito, o valor do débito 

será encaminhado ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça,

CARLOS ALEXANDRE TIEMANN

Gestor Geral de 1ª Entrância

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 40348 Nr: 752-36.2011.811.0088

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MAFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISRAEL FERREIRA DO CARMO, Cpf: 

84202076168, Rg: 1206643-5, Filiação: Joaquim Ferreira do Carmo e Nafis 

Lizardo de Souza Carmo, data de nascimento: 09/05/1970, brasileiro(a), 

natural de Palotina-PR, casado(a), Telefone 69 9988 9464. 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$ 503,94 (Quinhentos e tres reais e noventa e 

quatro centavos), no prazo de 05 (Cinco) dias., contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao Protesto 

de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 30 de novembro de 2017

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50568 Nr: 1297-72.2012.811.0088

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOSUL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Em cumprimento à sentença prolatada em 05-04-2016, transitada em 

julgada em 05-07-2016, qual condenou o requerido ao pagamento das 

custas judiciais finais, assim sendo, procedo ao impulsionamento do 

presente feito, a fim de realizar a intimação da parte requerida, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao pagamento do valor 

correspondente as custas judiciais finais, correspondente à R$ 348,70 

(Trezentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) de Taxa Judiciária 

e R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta de cinco centavos) 

de Custas Judiciais.

Consigno finalmente, que o não pagamento do débito, o valor do débito 

será encaminhado ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

CARLOS ALEXANDRE TIEMANN

Gestor Geral de 1ª Entrância

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55372 Nr: 1869-57.2014.811.0088

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO PRATES SILVEIRA, NELSON BIGATON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Em cumprimento à sentença prolatada em 20/02/2016, transitada em 

julgada em 02/03/2016, qual condenou os impugnantes ao pagamento das 

custas judiciais finais, assim sendo, procedo ao impulsionamento do 

presente feito, a fim de realizar a intimação da parte impugnante, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao pagamento do valor referente as 

custas judiciais finais, correspondente à R$ 376,85 (Trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta de cinco centavos) de Custas Judiciais.

Consigno finalmente, que o não pagamento do débito, o valor do débito 

será encaminhado ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça,

CARLOS ALEXANDRE TIEMANN

Gestor Geral de 1ª Entrância

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38679 Nr: 1384-96.2010.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 

OAB:5.301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEIDIANE APARECIDA DA SILVA GUIA, 

Cpf: 04566979180, Rg: 235.2304-2, Filiação: Maria Aparecida da Silva e 

Gonçalito da Guia, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,07 (Quinhentos e quatro reais e sete 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias., contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao Protesto de 

Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 14 de dezembro de 2017

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 39281 Nr: 1987-72.2010.811.0088

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOEXPLORE CONSULTORIA E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEOEXPLORE CONSULTORIA E 

SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 00236883000648. 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$ 686,70 (Seiscentos e oitenta e seis reais e 

setenta centavos), no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao Protesto 

de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 01 de dezembro de 2017

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 39495 Nr: 93-27.2011.811.0088

 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: ADRIANA MENDES RECALDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AFONSO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS AFONSO DE ANDRADE, Cpf: 

26108623268, Rg: 274054, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 683,17 (Seiscentos e oitenta e tres reais e 

dezessete centavos), no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao 

Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 01 de dezembro de 2017

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50394 Nr: 1112-34.2012.811.0088

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BORGES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE SCHIMAINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE SCHIMAINSKI - 

OAB:13597/ES

 Em cumprimento à sentença prolatada em 09.01.2014, qual transitou em 

julgado em 22.10.2015, procedo o impulsionamento do presente feito, a fim 

de realizar a intimação da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda ao pagamento do valor correspondente a custa judicial final 

qual fora condenado, que perfaz o montante de R$ 1.479,33 (Mil 

quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos) referente à 

custa judicial.

Aripuanã/MT, 29 de novembro de 2017.

CARLOS ALEXANDRE TIEMANN

Gestor Geral de 1ª Entrância

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58965 Nr: 1828-56.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO TELLES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANO TELLES DOS SANTOS, Cpf: 

01200169239, Filiação: Jose Antonio dos Santos e Salete Telles, data de 

nascimento: 24/09/1990, brasileiro(a), natural de Cacoal-RO, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: Intimação do Recuperando para comparecer em audiência 

admonitória marcada para o dia 22 de maio de 2018, às 17h. Observando 

que o mesmo deve comparecer acompanhado de advogado.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Acolho a cota ministerial (ref. 22) e 

designo audiência admonitória para o dia 22 de maio de 2018, às 17h, a fim 

de que o Recuperando dê início ao cumprimento da reprimenda imposta 

por meio da sentença ora executada.Justifico a data em razão da lotada 

pauta de audiências deste juízo. Intime-se o recuperando pela via 

editalícia, advertindo-o da necessidade de comparecer ao ato 

acompanhado de advogado.Ciência ao Ministério Público.Sirva-se a 

presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO. 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, ANALICE KOHLER DE 

ALMEIDA, digitei.

Aripuanã, 19 de dezembro de 2017

Vanderlei Lizi de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62876 Nr: 2525-43.2016.811.0088

 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: KEILA DE JESUS, SIRLEI VICENTE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à sentença prolatada em 18/08/2017, transitada em 

julgada em 30/10/2017, qual condenou a parte autora ao pagamento das 

custas judiciais finais, assim sendo, procedo ao impulsionamento do 

presente feito, a fim de realizar a intimação da parte autora, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao pagamento do valor referente as 

custas judiciais finais, correspondente à R$ 376,85 (Trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta de cinco centavos) de Custas Judiciais e R$ 127,22 

(Cento e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) de Taxa Judiciária.

Consigno finalmente, que o não pagamento do débito, o referido valor será 

encaminhado ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça,

CARLOS ALEXANDRE TIEMANN

Gestor Geral de 1ª Entrância

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68305 Nr: 2827-38.2017.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A . HERREIRA DE ARAUJO-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo os embargos de declaração, vez que tempestivos.

 Entretanto, considerando que seu eventual acolhimento pode implicar na 

modificação da decisão embargada, intimem-se os embargados para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69147 Nr: 3412-90.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HAdPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 Em cumprimento à sentença prolatada em 10/10/2017, transitada em 

julgada em 04/12/2017, qual condenou a parte autora ao pagamento das 

custas judiciais finais, assim sendo, procedo ao impulsionamento do 

presente feito, a fim de realizar a intimação da parte autora, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao pagamento do valor referente as 

custas judiciais finais, correspondente à R$ 376,85 (Trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos) de Custas Judiciais e R$ 127,22 

(Cento e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) de Taxa Judiciária.

Consigno finalmente, que o não pagamento do débito, o referido valor será 

encaminhado ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça,

CARLOS ALEXANDRE TIEMANN

Gestor Geral de 1ª Entrância

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 33209 Nr: 1724-45.2007.811.0088

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ILSON RAMOS, Cpf: 45863784172, Rg: 

900.470, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,07 (Quinhentos e quatro reais e sete 

centavos), no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao Protesto de 

Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 01 de dezembro de 2017

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56551 Nr: 392-62.2015.811.0088

 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: AIRTON EMÍLIO CAPPELLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUBPROCURDORIA-GERAL FISCAL DE MATO 

GROSSO - MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO INICIAL e, por consequência, DENEGO A ORDEM DE 

SEGURANÇA. CONDENO a parte impetrante ao pagamento das custas 

processuais. Descabida a condenação em honorários advocatícios, em 

razão do que dispõe o art. 25 da Lei 12.016/09.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59331 Nr: 205-20.2016.811.0088

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILIA SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR HILTON LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à sentença prolatada em 08/03/2016, transitada em 

julgada em 19/04/2016, qual condenou a parte autora ao pagamento das 

custas judiciais finais, assim sendo, procedo ao impulsionamento do 

presente feito, a fim de realizar a intimação da parte autora, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao pagamento do valor referente as 

custas judiciais finais, correspondente à R$ 2.856,69 (Dois mil oitocentos e 

cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos) de Custas Judiciais e 

R$ 4.417,37 (Quatro mil quatrocentos e dezessete reais e trinta e sete 

centavos) de Taxa Judiciária.

Consigno finalmente, que o não pagamento do débito, o referido valor será 

encaminhado ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça,

CARLOS ALEXANDRE TIEMANN

Gestor Geral de 1ª Entrância

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72125 Nr: 5527-84.2017.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Battisti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique o Gestor Geral se há duplicidade de ações (processo código 

72.124 - nº. 5526-02.2017.811.0088), justificando o ocorrido em cinco 

dias.

Em caso positivo, deverá o Gestor Geral realizar buscas e batimentos em 

TODAS as ações distribuídas neste Juízo, nos últimos cinco anos, para 

verificar a ocorrência de outras ações distribuídas em duplicidade, 

certificando nos processos respectivos.

 Ao mesmo tempo, em sendo aferida que as ações de códigos 72.125 e 

72.124 foram distribuídas em duplicidade, diga a advogada, no prazo de 

cinco dias, justificando o ocorrido.

 Cumpra-se com urgência e com atenção.

 Após, conclusos para novas deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66052 Nr: 1194-89.2017.811.0088

 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: EL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes, por seus advogados, a especificarem as provas 

que desejam produzir, justificando sua necessidade, no prazo de cinco 

dias, sob pena de indeferimento.

 No mesmo prazo, a parte requerente deverá trazer ao processo 

documentos comprobantes de sua hipossuficiência, tendo em vista as 

alegações constantes da contestação e, ainda, considerando que houve 

nomeação de defensora dativa para atuar em seu interesse.

 Após, ao Ministério Público.

 Por fim, conclusos.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60352 Nr: 731-84.2016.811.0088

 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: SILVANIR PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, I do CPC, confirmo a tutela de 

urgência deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por 

consequência, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA, para o fim de 

determinar que o Município de Aripuanã-MT nomeie imediatamente a 

impetrante SILVANIR FERREIRA DE SOUZA ao cargo de 

PROFESSORA-PEDAGOGA, para o qual foi aprovada no concurso público 

descrito na exordial, respeitada a ordem de classificação. Deixo de 

condenar no pagamento das custas processuais, tendo em vista que 

foram concedidos os benefícios da justiça gratuita. Descabida a 

condenação em honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 25 

da Lei 12.016/09.Por força do artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009, após 

expirado o prazo das partes, remeta-se o processo ao Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51432 Nr: 114-32.2013.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLENS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL DO BRASIL IND. MAQ. E COMERCIO LTDA, 

AREVA RENEWABLO BRASIL S.A, GUAÇU GERAÇÃO DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO LEONEL DE CASTILHOS 

- OAB:7394, Marcos Falcão de Moraes - OAB:311.247/SP

 Intimação da parte requerente para que apresente no prazo de 05 (cinco) 

dias os dados bancários completos para pagamento, visto que os dados 

constantes nos autos estão incompletos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60352 Nr: 731-84.2016.811.0088

 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: SILVANIR PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, I do CPC, confirmo a tutela de 

urgência deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por 

consequência, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA. Deixo de condenar 

no pagamento das custas processuais, tendo em vista que foram 

concedidos os benefícios da justiça gratuita. Descabida a condenação em 

honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 25 da Lei 

12.016/09.Por força do artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009, após expirado o 

prazo das partes, remeta-se o processo ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61593 Nr: 1527-75.2016.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaldo Batista da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para emendar a inicial acostando aos autos cópia 

de sua carteira de trabalho/holerite, a fim de se aferir sua eventual 

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

Após, conclusos com a marcação URGENTE.

Cumpra- se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60776 Nr: 988-12.2016.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES 

S/A-CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:14.614

 Vistos etc.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a necessidade, sob pena de 

indeferimento.

Após, voltem conclusos com a marcação URGENTE, uma vez que trata-se 

de processo concernente a idoso.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68564 Nr: 3005-84.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 Vistos etc.

Indefiro o pedido do autor de cancelamento da audiência designada retro, 

uma vez que não se trata somente de uma audiência de conciliação, mas 

sim de Conciliação, Instrução e Julgamento.

Assim, mantenho a audiência outrora designada e consigno que na 

oportunidade poderão as partes produzirem as provas que entendam 

pertinentes, podendo ser ouvidas as testemunhas que acompanharem as 

partes e, à vista dos pontos controvertidos, passar-se-ão à apreciação de 

questões processuais porventura existentes e à deliberação acerca das 

provas que ainda se mostrem necessárias.

Intime-se o autor desta decisão.

Proceda-se ao necessário para realização da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 70885 Nr: 4659-09.2017.811.0088

 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: Robson Angelino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio de Tal, Adelaide de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, de ref: 19, nos 

termos da Legislação vigente e Provimento 57/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos, intimando a parte autora para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72738 Nr: 5969-50.2017.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JECA CAMANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Forçoso concluir, portanto, que a exigência do prévio requerimento 

administrativo importa, em verdade, em proteção ao direito do 

jurisdicionado em obter do Poder Judiciário respostas cada vez mais 

céleres às suas demandas. De mais a mais, apesar da parte requerente 

ressaltar o “alto custo” da viagem até às cidades vizinhas que abrigam 

agências do INSS, é notório que existe transporte, por ônibus, diariamente. 

Com efeito, para a Cidade de Colniza-MT, as passagens variam de R$ 

53,00 (cinquenta e três reais) a R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), sendo 

que o transporte é realizado por duas empresas: Viação Juína e TUT 

Transportes. Assim, com fundamento no acima exposto e na orientação 

da Suprema Corte firmada no RE nº. 631.240/MG, determino que a parte 

autora seja intimada, por sua advogada, para que dê entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, apresentando o comprovante no processo em 

igual prazo, sob pena de extinção.Uma vez comprovada a postulação 

administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas 

necessárias e profira decisão administrativa. Por outro lado, intime-se o 

autor, por sua advogada, para apresentar os dados das partes em 

consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a 

impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72740 Nr: 5970-35.2017.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por sua advogada, para apresentar os dados das 

partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a 

impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Intimações e diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51798 Nr: 529-15.2013.811.0088

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MOACIR PEREIRA DOS SANTOS, para 

devolução dos autos nº 529-15.2013.811.0088, Protocolo 51798, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58265 Nr: 1388-60.2015.811.0088

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Pavão de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu em cartório o executado : 

Alencar vinicius de Oliveira, o qual apresentou os comprovantes de 

pagamento referentes aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2015, 

relativos á presente execução de alimentos, o mesmo informou seu 

endereço sendo: Rua 19 de Novembro, N° 852, Bairro: Cidade Alta, e 

telefone de contato : 9 8444-7721, conforme documentos e ciente em 

anexo.

 Alencar Vinicius de Oliveira

 Executado

 Jaqueline Freire Nogueira

 Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 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 não houve comprovação de pagamentos no prazo 

anteriormente fixado, procedi à nova restrição nos veículos descritos na 

petição de Ref. 87.

Anoto que, após o período de recesso forense, o advogado do requerido 

Valdecir Zorzi poderá, querendo, reiterar o pedido realizado na Ref. 87. 

Intime-se.

No mais, certifique a Secretaria quanto ao cumprimento integral da decisão 

de Ref. 91. Em caso positivo, retornem conclusos.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60348 Nr: 729-17.2016.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID CLEMENTE RUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de busca e apreensão instaurado em face do 

advogado David Clemente Rudy, ante a notícia de que não havia devolvido 

o processo nº. 1014-49.2012-811.0088, código 50300.

 Determinada a busca e apreensão, sobreveio a informação de que os 

autos foram devolvidos.

Ato contínuo, o advogado insurgiu-se, alegando que houve equívoco da 

servidora, uma vez que a devolução do processo teria ocorrido tão logo 

publicada a intimação no Diário Oficial.

 Instada a se manifestar, a servidora reconheceu o equívoco.

 O Ministério Público pugnou pelo acatamento do pleito do advogado e 

extinção do feito.

 É o relatório. Decido.

Consoante se depreende da análise do presente procedimento, fora 

determinada a busca e apreensão dos autos mencionados alhures. 

Entretanto, conforme esclarecido pelo advogado David, a devolução 

ocorreu tão logo publicada a intimação de cobrança.

Assim, em atenção às manifestações dos servidores, forçoso concluir 

que não há que se falar na aplicação de quaisquer restrições ao 

advogado em tela, quanto ao processo nº. 1014-49.2012.811.0088.

 Posto isto, e sem maiores delongas, determino o arquivamento do 

presente procedimento.

 Intime-se o advogado interessado e dê-se ciência ao Ministério Público.

 Após, arquive-se com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70562 Nr: 4472-98.2017.811.0088

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA SILVA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 RELATÓRIO

Vistos.

Braz Ferreira da Silva ingressou com ação declaratória de nulidade de 

escritura pública em face de Ana Paula da Silva Cordeiro.

Ato contínuo, indeferiu-se os benefícios da justiça gratuita e 

determinou-se a intimação da parte autora a fim de que recolhesse as 

custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora quedou-se inerte.

Pois bem.

Como outrora delineado na decisão inicial, não cabe ao Poder Judiciário 

assumir o ônus das despesas de quem tem condições de fazê-lo, sob 

pena de prejuízo daqueles que realmente comprovem a sua 

impossibilidade.

Assim tenho que o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto JULGO EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, 

nos termos dos artigos 485, inciso IV, c/c 290, do CPC.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição como dispõe o artigo 290 do 

CPC.

P.R.I.

 Dispenso a intimação da parte requerida, uma vez que esta sequer 

chegou a ser citada.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72730 Nr: 5964-28.2017.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte autora de autorização para extensão do 

"período de visitas".

Aduz o autor, em síntese, que foi autorizado por este Juízo a passar as 

festividades do final de ano com seu filho Davi Medina Rudy, 

compreendendo o período de 30/12/2017 à 13/01/2018.

 Relatou que, ao receber a criança percebeu que este estava com 

problemas dentários, levando-o a um profissional especializado em 

odonto-pediatria na cidade de Cuiabá/MT, o qual atestou que o menor 

precisará passar por um tratamento médico dentário de restauração, 

sendo preparado um cronograma de atendimento.

 Pleiteou, ao final, pelo deferimento do pedido de extensão do período 

inicialmente fixado, para que este possa realizar todo tratamento médico 

adequado, comprometendo-se a devolver o menor para sua genitora na 

data de 01/02/2018.

Juntou cronograma médico-odontológico de atendimento da criança.

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo 

deferimento do pedido do requerente (ref.35).

É o relato. Decido.

Considerando o melhor interesse da criança, bem como a pretensão 
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médica apresentada, e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO 

o pedido do autor, e AUTORIZO a extensão do período inicialmente fixado 

até o dia 01/02/18.

CONSIGNO, desde já, que o autor deverá devolver o menor Davi Medina 

Rudy a sua genitora IMPRETERIVELMENTE ATÉ A DATA DE 01/02/2018, 

sob as penas da lei.

Intime-se a parte requerida desta decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72730 Nr: 5964-28.2017.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para que compareça em audiência de conciliação 

que será realizada no dia 17 de abril de 2018, às 15 horas e 30 minutos, 

conforme decisão de ref: 26.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72736 Nr: 5968-65.2017.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Assim, com fundamento no acima exposto e na orientação da Suprema 

Corte firmada no RE nº. 631.240/MG, determino que a parte autora seja 

intimada, por sua advogada, para que dê entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, apresentando o comprovante no processo em igual prazo, sob 

pena de extinção.Uma vez comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa. Por outro lado, intime-se o autor, por sua 

advogada, para apresentar os dados das partes em consonância com o 

Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a impossibilidade, no prazo de 

quinze dias, sob as penas da lei.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50013 Nr: 705-28.2012.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o decurso do lapso temporal para a realização do 

requerimento administrativo junto ao INSS pleiteado às fls. 100/100-v, 

determino a intimação pessoal do autor, para que apresente eventual 

indeferimento administrativo do benefício, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Defiro, ainda, o cadastro das advogadas substabelecidas aos autos 

(fl.102), devendo as futuras intimações serem direcionadas a elas, sob 

pena de nulidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52456 Nr: 1224-66.2013.811.0088

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SOUZA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:1873226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 IMPULSIONAMENTO

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para se manifestar 

sobre o ofício do Corej, juntado à fl. 54 o qual informa a disponibilidade de 

valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53432 Nr: 92-37.2014.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA APARECIDA DALESSI DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO

Nos termos da legislação em vigente, intimo a parte autora para juntar nos 

autos dados bancários para levantamento de valores, um vez que a 

petição de fl. 145/146 é omissa quanto essa informação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54674 Nr: 1254-67.2014.811.0088

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA BATISTA DELILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:1873226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT

 IMPULSIONAMENTO

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para se manifestar 

sobre o ofício do Corej, juntado à fl. 42 o qual informa a disponibilidade de 

valor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56032 Nr: 79-04.2015.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUANA MEDINA MARAFIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO FREITAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Vistos etc.

 Não obstante o teor da certidão de ref. 60, verifico que a parte requerida 

pugnou pela produção de prova testemunhal à ref. 59, razão pela qual, 

torno parcialmente sem efeito referida certidão.

 Assim, em consonância com o parecer ministerial, defiro o pedido do 

requerido (ref.59) e designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 07 de junho de 2018, às 15h30min.

Deverá a parte requerida comparecer ao ato acompanhada de suas 

testemunhas, independentemente de intimação.

Intimem-se as partes e seus advogados.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 57153 Nr: 754-64.2015.811.0088
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOMIDES BRUSCAGIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM INÁCIO FERREIRA, RITA ALVES 

FIGUEIREDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, de ref: 59, nos 

termos da Legislação vigente e Provimento 57/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos, intimando a parte autora para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62155 Nr: 1986-77.2016.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - 

OAB:4.764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e DECRETO A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, inc. I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando em conta a simplicidade da causa, observando, porém, 

que ela é beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpram-se as demais disposições da CNGC.Após, 

arquive-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62156 Nr: 1987-62.2016.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MARQUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - 

OAB:4.764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a 

conceder ao autor o benefício da aposentadoria por invalidez, com fulcro 

art. 42 e ss. da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário base, com DIB 

em 11/02/2016 (data da citação do requerido – fls. 52), bem como, ao 

pagamento dos respectivos valores atrasados, com abatimento de 

eventuais valores pagos a título de auxílio-doença.Os juros de valores 

devidos são aqueles previstos na Lei nº 11.960/2009, correspondentes 

aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança. Não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63018 Nr: 2636-27.2016.811.0088

 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: DANIEL PADILHA DE LIMA – MEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY BARROZO SUARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

 Intimem-se as partes, por seus advogados, para que indiquem as provas 

que desejam produzir, justificando a pertinência de cada uma, arrolando 

eventuais testemunhas, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de 

indeferimento. Anoto que eventual rol de testemunhas a ser apresentado 

deve observar o teor do artigo 450, do Código de Processo Civil.

 Após, conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63097 Nr: 2681-31.2016.811.0088

 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: 3IECDML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdF, NdT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reintegração de posse, proposta por 3F Indústria e 

Comércio de Madeiras Ltda em face de Lula da Funerária, Neudes de Tal e 

demais invasores.

Realizada audiência de justificação, fora determinada a suspensão do 

feito pelo prazo de trinta dias. Após, a parte requerente deveria se 

manifestar sobre seu interesse no prosseguimento da demanda, em cinco 

dias, sob pena de extinção.

 Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

assinalado, nada requerendo.

 É o relato do essência.

 FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, em razão do autor não promover as 

diligências que lhe competem, o processo ficar parado por mais de 30 

dias. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA 

AÇÃO, DE OFÍCIO, POR ABANDONO DE CAUSA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 

267, INCISO III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. "Nos termos do art. 267, III, 

do CPC, a inércia da parte autora quanto à promoção de atos e diligências 

que lhe competem, por prazo superior a 30 dias, implica na extinção do 

feito sem resolução de mérito. (...)." (TJPR - 16ª CCív. - ApCív 566277-3 - 

Rel. Des. Paulo Cezar Bellio - j. 22.04.2009 - DJ. 17.11.2009) APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR 9139628 PR 913962-8 

(Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 17/10/2012, 16ª 

Câmara Cível).

É o que se verifica nestes autos.

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

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. III do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Condeno a parte autora nas custas processuais.

Sem honorários, considerando que a parte contrária sequer constituiu 

advogado.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por seus advogados.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63334 Nr: 2869-24.2016.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHOL, SDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de guarda compartilhada com fixação de alimentos 

ajuizada por Lucas de Oliveira Lopes em desfavor de Sabrina Darc de 

Oliveira, visando regularizar a guarda da menor Maria Heloysa Oliveira 

Lopes.

A análise do pedido liminar foi postergada para após a apresentação de 

contestação pela parte requerida.

 A requerida apresentou contestação na ref. 31, alegando preliminarmente 
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conflito de competência.

Pois bem, a fim de se evitar arguição de nulidade futura, manifeste-se o 

autor acerca da contestação apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 10 do CPC.

Após, vista ao Ministério Público e imediatamente conclusos.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63409 Nr: 2929-94.2016.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR RODRIGUES GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes, por seus advogados, para que indiquem as provas 

que desejam produzir, justificando a pertinência de cada uma, arrolando 

eventuais testemunhas, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de 

indeferimento. Anoto que eventual rol de testemunhas a ser apresentado 

deve observar o teor do artigo 450, do Código de Processo Civil.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72447 Nr: 5771-13.2017.811.0088

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427/O

 Intimar a parte requerida sobre a sentença de ref. 13

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72778 Nr: 2-87.2018.811.0088

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDQL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido, sem prejuízo da posterior reanálise pelo(a) juiz(a) 

natural da causa, eis que competente para tanto. Intime-se a autoridade 

policial do teor desta decisão.Ciência ao MP.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se. De Porto dos Gaúchos-MT para Aripuanã-MT, 02 de janeiro de 

2018, às 11h55min.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de DireitoPlantonista do 

Polo X – TJ/MT".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72883 Nr: 96-35.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Trata-se de ação de alimentos ajuizada por B. K. V., devidamente 

representada por sua genitora, com o propósito de constituir obrigação 

alimentar em desfavor de seu genitor.

 Para tanto, alega, em apertada síntese, que é filha do demandado, 

conforme faz prova a certidão de nascimento acostada à inicial, e que 

este não vem contribuindo com seu dever de sustento para a manutenção 

da prole.

 Assim, por se tratar de obrigação ínsita à condição de genitor, advindo do 

pleno exercício do poder familiar, pugna pela fixação de alimentos e, 

liminarmente, a concessão de provisórios na quantia de 01 (um) salário 

mínimo.

É o relato do essencial.

Processe-se o feito em segredo de justiça (artigo 189, II, do Novo Código 

de Processo Civil).

Recebo a petição inicial, porque presentes os requisitos dos artigos 319, 

NCPC e 2º e 3º, Lei 5.478/68.

Considerando a condição de hipossuficiente declarada, defiro a justiça 

gratuita.

Comprovada a paternidade, o requerido/pai deve contribuir com o sustento 

de sua prole.

 Todavia, diante da cognição sumária e não exauriente que se revela 

neste momento, não havendo comprovação da real possibilidade 

financeira do requerido, o valor dos alimentos deve ser fixado com 

cautela.

 Dessa forma, à guisa de maiores elementos de cognição, partindo da 

comprovação de salário do requerido encartada aos autos, defiro em 

parte o pedido liminar e fixo os alimentos provisórios na quantia 

correspondente a 70% do salário mínimo, a ser pago até o dia 10 (dez) de 

cada mês, diretamente à requerente, representada pela genitora, desde a 

citação, mediante depósito em conta, a qual está indicada na petição 

inicial.

Para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento, 

designo o dia 06 de março de 2018, às 17 horas.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

Cite-se o requerido, por meio de oficial de justiça, para comparecer ao ato 

acompanhado de advogado e de suas testemunhas (artigo 8º da Lei 

5.478/68), consignando-se que sua ausência importará em revelia e 

confissão (segunda parte do artigo 7º do citado diploma legal). Outrossim, 

na eventualidade de não-composição, poderá oferecer na referida 

audiência defesa oral ou escrita, podendo, ainda, produzir provas 

documentais, sob risco de preclusão.

Intime-se a requerente para que compareça à audiência acima designada, 

acompanhada de suas testemunhas, cientificando-a que sua ausência 

importará em extinção e arquivamento do processo.

Nessa mesma solenidade, poderão ser ouvidas as testemunhas que 

acompanharem as partes e, à vista dos pontos controvertidos, 

passar-se-ão à apreciação de questões processuais porventura 

existentes e à deliberação acerca das provas que ainda se mostrem 

necessárias.

Intimem-se.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Diligências necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72981 Nr: 176-96.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato garantido 

por alienação fiduciária.

Para que este Juízo possa analisar a efetiva constituição em mora da 

parte devedora, determino a intimação da parte requerente, por seus 

advogados, para que apresente via legível do aviso de recebimento, no 

prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

 Após, conclusos como URGENTE.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 50405 Nr: 1123-63.2012.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JONAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o decurso do lapso temporal para a realização do 

requerimento administrativo junto ao INSS pleiteado às fls. 151/151-v, 

determino a intimação pessoal do autor, para que apresente eventual 

indeferimento administrativo do benefício, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Defiro, ainda, o cadastro das advogadas substabelecidas aos autos 

(fl.154), devendo as futuras intimações serem direcionadas a elas, sob 

pena de nulidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50801 Nr: 1541-98.2012.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Djessica Luana Missio - 

OAB:019.227, Georgia Pinto Dias Leite - OAB:10298

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida por meio de 

suas procuradoras para apresentar alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72152 Nr: 5551-15.2017.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENO BASILIO CAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a tempestividade da contestação de ref. 13, intimo a parte autora 

para que caso queira, impugnar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 72307 Nr: 5677-65.2017.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia dos Santos da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que a autora apresente impugnação, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72935 Nr: 141-39.2018.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência.Ante o 

pedido expresso da parte autora e nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 

13h30min, observada a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo 

ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Consigno que a audiência de conciliação será realizada pela conciliadora 

credenciada neste Juízo, na sala de conciliação deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72983 Nr: 177-81.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, como a petição inicial não se encontra instruída de forma 

suficiente a comprovar a efetiva constituição em mora da parte requerida, 

sendo este requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ), 

determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito.Intime-se.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-58.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA CONCEICAO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO OAB - MT0007825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010079-58.2014.8.11.0088 REQUERENTE: JOSUE DA CONCEICAO LEITE 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, da presente decisão. Defiro o 

pedido do autor retro. Proceda o Sr. Gestor Judicial as providências 

necessárias ao levantamento do valor depositado pela condenação. Após 

o encaminhamento do Alvará Eletrônico ao Departamento da Conta Única, 

aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas de estilo. Às providências. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 19 de dezembro de 2017. Daiane Marilyn Vaz 

Juíza Substituta (assinado digitalmente)

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24635 Nr: 871-92.2010.811.0100

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS VALE DO 

ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6879, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Mariano Bridi - 
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OAB:2619, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, BEM 

COMO INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS ANTERIORMENTE CONSTITUIDOS, 

DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: "Intimem-se as 

partes, incluindo os procuradores anteriores das partes, para que 

manifestem acerca da petição fls.122/123, no prazo de 5(cinco) dias, sob 

pena de preclusão."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50487 Nr: 21-67.2012.811.0100

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA DE JESUS, ROQUE 

PEREIRA DE JESUS, LIDIA APARECIDA SANDRIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULHER KOENIG - 

OAB:OAB/PR22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:56.918, SANDRO 

PISSINI ESPINDOLA - OAB:198040-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, para 

no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a este Juízo as guias devidamente 

recolhidas de distribuição da carta precatória expedida para a Comarca de 

Tangará da Serra/MT, sendo que referidas guias podem ser obtidas pelo 

site www.tjmt.jus.br, ícone Outros Serviços- Guias- Primeira Instância- 

Forum/ Comarcas- Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1092 Nr: 49-16.2004.811.0100

 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 GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO, 

NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO, ARSENIO BENEDITO SARDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÍZIO ORESTES TAMIOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:1933-MT, ELIANE MORENO DA CUNHA - OAB:2296-E, MILTON 

VIZINI CORRÊA JUNIOR - OAB:3076-A, SALVADOR POMPEU DE 

BARROS FILHO - OAB:5714-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7432/MT, CLAIRTON WALTER - OAB:34002-RS

 Vistos etc.

Primeiramente, determino sejam atualizados no sistema os patronos das 

partes conforme as procurações retro juntadas procedendo-se as 

anotações de costume no sistema.

Tendo em vista a pendência do embargo, aguarda-se prolação de 

sentença no processo anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22130 Nr: 1397-30.2008.811.0100

 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: INAR RUTSATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL TORRES FRANÇA - 

ESTAGIARIO - OAB:MT 9888 E, Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal - OAB:1553487

 Alvará Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23711 Nr: 1413-47.2009.811.0100

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

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

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme certidão fl.78 o exequente devidamente intimado não se 

manifestou no prazo de 5(cinco) dias.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil homologo EXTINGO o feito sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo após o transito em julgado.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25412 Nr: 198-65.2011.811.0100

 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: OSMAR MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE 

CASTILHO, NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO, ARSENIO BENEDITO 

SARDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - OAB:2105-A

 Vistos etc.

Primeiramente, determino sejam atualizados no sistema os patronos das 

partes conforme as procurações retro juntadas procedendo-se as 

anotações de costume no sistema.

 O indeferimento de prova testemunhal justifica-se quando os fatos objeto 

da controvérsia já estiverem comprovados por documentos ou confissão 

– mesmo que indiretamente por meio da sua não impugnação-. É o caso 

nos autos que trata da propriedade de uma área rural, sendo sua posse 

atual incontroversa, assim indefiro o pedido de produção de produção de 

prova testemunhal requerida fls.243/244, indeferindo também a prova 

pericial requisitada tendo em vista o alto grau de detalhamento dos 

documentos/plantas juntadas partes nos autos dos embargos e 

processos apensos, entendo que tal expediente teria objetivo 

eminentemente protelatório.

 Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais, no prazo de 

5(cinco) dias, primeiro o requerendo, depois o requerido, sob pena de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17874 Nr: 1747-23.2005.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIZIO ORESTES TAMIOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE 

CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7432/MT, CLAIRTON WALTER - OAB:34002-RS, MARCIO 

FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3536-B, 

FABER VIEGAS - OAB:2105-A

 Primeiramente, determino sejam atualizados no sistema os patronos das 

partes conforme as procurações retro juntadas procedendo-se as 

anotações de costume no sistema.

Certifiquem-se os processos conexos e procedam-se as anotações 

necessária no sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23648 Nr: 1351-07.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS VALE 

DO ARAGUAIA, PEDRO COELHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6879

 Vistos,

 Haja vista o bloqueio de valores obtidos através do BacenJud, determino 

a imediata transferência dos mesmos a conta única, devendo os mesmos 

serem vinculados a este processo para posterior destinação.

Intime-se as partes para que no prazo legal requer o que de direito.

Serve a presente como mandado/carta de intimação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64015 Nr: 460-05.2017.811.0100

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAHARA CRESTANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LEMOS GIL - OAB:14933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 64015

Tendo em vista que o veículo Camionete Toyota Hilux, placas: JZA-1024, 

cor: branca, ano/modelo: 2000/2000, Renavam: 00734757107, Chassi: 

8AJ33LNA3Y9327173 foi apreendido na posse de um dos réus da Ação 

Penal de código nº: 61458, entendo como indispensável a prévia oitiva do 

representante do Ministério Público antes de tomar qualquer decisão.

Vistas ao representante do Ministério Público para manifestação.

Intime-se a parte autora via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66767 Nr: 2199-13.2017.811.0100

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE BRASNORTE - SSPMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA MARIA DO AMARAL PIETSCH, 

MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO, por ora, o pedido liminar e DETERMINO:a) primeiramente a 

imediata suspensão da comissão avaliadora, bem como de toda e qualquer 

decisão ou ato praticado pela irregular comissão.b) seja regularizada a 

comissão de avaliação, nos termos da lei complementar municipal 

43/2011.c) vistas ao procurador municipal de Brasnorte/MT.Notifique-se a 

autoridade coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias.Ciência ao representante do Ministério 

Público. Intime-se.Cumpra-se, servindo o presente como mandado/ 

notificação/ofício/carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66767 Nr: 2199-13.2017.811.0100

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE BRASNORTE - SSPMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA MARIA DO AMARAL PIETSCH, 

MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DETERMINO, que seja realizada a intimação da parte autora para 

comprovar nos autos, o devido recolhimento das taxas e custas iniciais, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

arquivamento do feito.

Decorrido o aludido prazo, certifique-se.

Após, retornem os autos conclusos ao gabinete para ulteriores 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67003 Nr: 2372-37.2017.811.0100

 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: FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E 

FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, 

FUNDAÇÕES, AUTARQUIS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

BRASNORTE - SSPMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE, CÂMARA 

MUNICIPAL DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA MAGALI SAWITZKI - 

OAB:21528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”.

Sabe-se, ainda, que a pessoa jurídica pode ser agraciada com os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC.

Contudo, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, a alegação de insuficiência 

é presumida apenas quando declarada por pessoa natural.

Por sua vez, o NCPC, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de 

indeferir o pedido, deve-se facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo.

Assim, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada. Intime-se a parte autora para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento das custas 

iniciais e taxas processuais, sob pena de baixa na distribuição e 

arquivamento do feito, uma vez que se trata de pessoa jurídica, não 

podendo a hipossuficiência financeira ser presumida de plano.

Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais, sob pena de baixa da distribuição, sem nova intimação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68781 Nr: 3527-75.2017.811.0100

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE BRASNORTE - SSPMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”.

Sabe-se, ainda, que a pessoa jurídica pode ser agraciada com os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC.

Contudo, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, a alegação de insuficiência 

é presumida apenas quando declarada por pessoa natural.

Por sua vez, o NCPC, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de 

indeferir o pedido, deve-se facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo.

Assim, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada. Intime-se a parte autora para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento das custas 

iniciais e taxas processuais, sob pena de baixa na distribuição e 

arquivamento do feito, uma vez que se trata de pessoa jurídica, não 

podendo a hipossuficiência financeira ser presumida de plano.

Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais, sob pena de baixa da distribuição, sem nova intimação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 125 de 760



 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60205 Nr: 673-45.2016.811.0100

 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: Alberto Claudio Massing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gregorio, Osvaldo Gomes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Crystopher 

Strangherlin Brizola - OAB:22583/O, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 23 de 

março de 2018, às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54210 Nr: 979-82.2014.811.0100

 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: J. RUBIN -ME, JOEL RUBÍN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A 

- ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de sua advogada, da 

expedição do Alvará Eletrônico n. 372571/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62379 Nr: 1926-68.2016.811.0100

 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: ANGELO OTENIO, EDITE NEVES OTENIO, ROBERTO 

OTTENIO, FATIMA CLEMENTINO MACHADO OTTENIO, REINALDO OTTENIO, 

MARIA BEATRIZ MALUTA OTTENIO, RENATO OTTENIO, JOSELINA 

GUERGOLET OTTENIO, JOSE FAUSTINO OTENIO, NEIDE TEREZA 

ESCALIANTE OTENIO, OPHELIA OTTENIO PROTANO, EDSON PROTANO, 

MAURINA MALTEMPE PROTANO, HELIO PROTANO, APARECIDA MARTINS 

DE AGUIAR, JOSE CARLOS PROTANO, ANTONIA CARDOSO DOS REIS 

PROTANO, CLAUDIO BENTO DE ALMEIDA, SUELI PROTANO DE ALMEIDA, 

PAULO FATOBENE, REGINA DE FATIMA PROTANO FATOBENE, SERGIO 

PROTANO, ROSANGELA CUBA PROTANO, ALBERTO MESQUINI, MARLY 

AMELIA MESQUINI, MILTON CESAR MESQUINI, MARCIA MORESCHI 

MESQUINI, WILSON DUMAS NEVES, DORACY TEREZINHA HOTTENIO 

NEVES, WALDEMAR MESQUINI, MARIA OTENIO MESQUINI, ANDRE 

DOMINGOS MESCHINI, ADELIA OTENIO MESCHINI, GILBERTO LUIZ 

MOSSATO, REGINA DO CARMO OTTENIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHMITT, MARIA AMABILE SIMMI 

GIRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON MARTINS MOLINA - 

OAB:10331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

a audiência de conciliação designada para o dia dia 23 de março de 2018, 

às 14:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62928 Nr: 2253-13.2016.811.0100

 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: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias compareceça em Juízo para prestar 

compromisso fiel ao exercício do encargo de curador provisório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67706 Nr: 2849-60.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do 

Bugres - MT, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BANDEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência redesignada para o dia 13 de março de 2018, às 17:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67877 Nr: 2946-60.2017.811.0100

 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: MEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, Milena Rodrigues da Silva Lanzarini - OAB:15.446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 23 de março 

de 2018, às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22977 Nr: 687-73.2009.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAIR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:MT 9721-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

PROCURADOR FEDERAL - INSS/MT - OAB:1662176

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento das custas processuais 

pendentes nos autos (fl.161), sob pena de PROTESTO ou envio para 

DIVIDA ATIVA, no valor R$ 505,09(Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60205 Nr: 673-45.2016.811.0100

 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: Alberto Claudio Massing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gregorio, Osvaldo Gomes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Crystopher 

Strangherlin Brizola - OAB:22583/O, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos indicando o atual 

endereço da parte requerida OSVALDO GOMES LIMA, para fins de 

citação e intimação para comparecimento na audiência de conciliação 

designada, eis que não localizado pelo Oficial de Justiça, consoante se 

verifica na certidão juntada a ref. 35.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 60225 Nr: 685-59.2016.811.0100

 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: GONÇALO VICENTE RAYA, ONDINA BILHÃO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS VICENTE DA SILVA, GLOBAL 

AMBIENTE INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18.821/O, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Diante do exposto, compulsando os autos, verifico que os argumentos 

trazidos pela Parte Embargante não refletem qualquer uma das causas 

ensejadoras dos embargos de declaração, dado que a decisão em exame, 

não possui omissão em seu conteúdo discutido, contradição em sua 

fundamentação ou mesmo obscuridade, pois demonstra claramente 

porquê as preliminares aduzidas em contestação foram afastadas.[...] 

Assim, ao contrário do que foi afirmado pela parte embargante, a referida 

decisão apreciou as questões preliminares, fundamentando as mesmas, 

logo, o que a embargante deseja em seu inconformismo é um novo julgado, 

sobre as matérias preliminares arguidas, sendo que os embargos de 

declaração, não são meios para tal finalidade, consoante já delineado. 

Desta forma, pela motivação supra, REJEITO os embargos declaratórios 

oferecidos. Intimem-se.Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como 

o necessário (mandado/carta/carta precatória/notificação e ofício).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66497 Nr: 2020-79.2017.811.0100

 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: JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Pelicioli, Juraci Cleonice Corbari Pelicioli, 

Vilmar Pelicioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:MT 11.903-A, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson da Silveira 

Menezes - OAB:79824

 Vistos etc.

 Ante a possibilidade de conciliação a qualquer tempo, haja vista a 

necessidade de aplicação da efetiva tutela jurisdicional, DETERMINO, que 

sejam as partes intimadas, para que no prazo comum de 10 (dez) dias 

manifestem-se acerca eventual interesse em realização de algum acordo, 

cuja proposta deverá ser carreada aos autos, para fins de, via de 

consequência, possível designação de nova audiência de conciliação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o adequado e, servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67846 Nr: 2920-62.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23 de janeiro de 

2018 às 14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67846 Nr: 2920-62.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados 

pelo Ministério Público, por meio do seu defensor constituído, conforme 

ref.: 24.

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

23 de janeiro de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor constituído Dr. Tiago José Lipsch – 

OAB/MT 23.383 (procuração à ref.: 6), o representante do Ministério 

Público, bem como as testemunhas da acusação e da defesa (ref.: 24).

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67877 Nr: 2946-60.2017.811.0100

 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: MEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, Milena Rodrigues da Silva Lanzarini - OAB:15.446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a decisão de ref. 03, designo audiência de 

conciliação para o dia 23 de março de 2018, às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68478 Nr: 3310-32.2017.811.0100

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO- SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a tutela provisória de urgência inaldita altera pars para o fim de 

DETERMINAR que o DETRAN entregue o documento do veículo (Siena-Fiat, 

Flex 2013/2014, cor branca, placa OTA 0338) ao autor.Deixo de designar 

audiência de conciliação aja vista ausência de interesse da parte autora 

em relação à mesma. Contudo faço a ressalva de que em havendo 

eventual interesse tal audiência poderá ser realizada a qualquer 

tempo.INTIME-SE e CITE-SE a parte requerida para cumprimento da liminar 

e apresentação de contestação no prazo legal, o que deverá ser 

certificado. INTIME-SE a parte autora para conhecimento do teor desta 

decisão liminar.Após, sobrevinda eventual contestação dê-se vistas dos 

autos ao autor para impugnação no prazo legal, o que deverá ser 

certificado.Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

decisão como o necessário mandado/carta precatória/ofício/carta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25376 Nr: 160-53.2011.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento das custas processuais 

pendentes nos autos (fl.56), sob pena de PROTESTO ou envio para 

DIVIDA ATIVA, no valor R$ 503,94(Quinhentos e tres reais e noventa e 

quatro centavos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010176-85.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBERT WESLENN DOS SANTOS MORAES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010176-85.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: DOMICIANO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: 

HEBERT WESLENN DOS SANTOS MORAES 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 8985126.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-62.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MANTOAN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010184-62.2015.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.331,59 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME REQUERIDO: RICARDO MANTOAN 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: INES SCHIMIDT - ME Endereço: 

Avenida SEN. JULIO CAMPOS, 1128, CENTRO, 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 14:15, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-30.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000108-30.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA; REQUERIDO: OI S.A 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA PARAGUAY, 28, PARQUE 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 14:30 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-15.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000109-15.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MARCELO 

FERREIRA DE OLIVEIRA Endereço: RUA PARAGUAY, 28, PARQUE 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 

ás 14:45 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-97.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000110-97.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DA CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JOAO BATISTA DA 

CONCEICAO Endereço: RUA ARLINDO ANTONIO MAYER, S/N, QD 10, 

LOTE 12, AEROPORTO, 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 15:00 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-82.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000111-82.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DA CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA 

DATA S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JOAO BATISTA DA 

CONCEICAO Endereço: RUA ARLINDO ANTONIO MAYER, S/N, QD 10, 

LOTE 12, AEROPORTO, 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 
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16/02/2018 às 15:15 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-67.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE BARBOSA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000112-67.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ROSEANE BARBOSA SERRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: ROSEANE BARBOSA 

SERRA Endereço: RUA PERNAMBUCO, S/N, ARCO IRIS, 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 15:30 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-52.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE EGIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000113-52.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CRISTIANE EGIDIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: CRISTIANE EGIDIO 

DA SILVA Endereço: RUA SÃO PAULO, S/N, ARCO IRIS, 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 15:45 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-37.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000114-37.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: SELMA FERREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: SELMA 

FERREIRA DO NASCIMENTO Endereço: RUA C, 49, COHAB P DO SOL, 

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 16:00 hs, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-22.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MATUELLA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000115-22.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FABIANA MATUELLA DA SILVA RAMOS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

FABIANA MATUELLA DA SILVA RAMOS Endereço: RUA C, 48, COHAB 

DO SOL, 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 16:15 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-07.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA FERREIRA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000116-07.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CLAUDINEIA FERREIRA LIMA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

CLAUDINEIA FERREIRA LIMA DA SILVA Endereço: RUA COMODORO, S/N, 

NOSSO LAR, 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 16:30 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-89.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA FERREIRA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000117-89.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CLAUDINEIA FERREIRA LIMA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

CLAUDINEIA FERREIRA LIMA DA SILVA Endereço: RUA COMODORO, S/N, 

NOSSO LAR, 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 16:45 hs, 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 
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dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-74.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MENDES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000118-74.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MARCIA MENDES DO PRADO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MARCIA MENDES 

DO PRADO Endereço: RUA BAHIA, S/N, ARCO IRIS, 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 17:00 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-59.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MENDES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000119-59.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MARCIA MENDES DO PRADO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MARCIA MENDES DO 

PRADO Endereço: RUA BAHIA, S/N, ARCO IRIS, 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 17:15 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-44.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE CAROLAINE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000120-44.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: GEANE CAROLAINE DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: GEANE 

CAROLAINE DOS SANTOS SILVA Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 

S/N, QUADRA 20, ARCO IRIS, 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 17:30 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-29.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO TIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000121-29.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MAGNO TIEL DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MAGNO TIEL DA 

SILVA Endereço: RUA SAO PAULO, S/N, QD 34, LOTE 35, ARCO IRIS, 

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 17:45 hs, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-96.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000123-96.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MARINEIVA GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MARINEIVA 

GONCALVES Endereço: RUA TANAGARA, S/N, SANTA AMARO, 

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 18:15 hs, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-87.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000143-87.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: SOLANGE FERNANDES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: SOLANGE FERNANDES 

Endereço: RUA JAURU, S/N, NOSSO LAR, 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 23/02/2018 às 12:15 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-72.2017.8.11.0100
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Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JOSE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000144-72.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ADILSON JOSE DE SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: ADILSON JOSE DE 

SOUSA Endereço: RUA ARLINDO ANTONIO MAYER, S/N, AEROPORTO, 

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 23/02/2018 às 12:30 hs, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-57.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

HAIAS DE CAIRES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000145-57.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: HAIAS DE CAIRES LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: HAIAS DE CAIRES LIMA 

Endereço: RUA SINOP, 158, NOSSO LAR, 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 23/02/2018 às 12:45 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-42.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000146-42.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MARIA NAZARE DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MARIA NAZARE DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA PANTANAL, S/N, INDEFINIDO, 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 23/02/2018 às 13:00 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-27.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOLVINO DE LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000147-27.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MANOEL JOLVINO DE LIMA FILHO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MANOEL 

JOLVINO DE LIMA FILHO Endereço: RUA ARLINDO ANTONIO MAYER, S/N, 

CENTRO, 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 23/02/2018 

às 13:15 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-12.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000148-12.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JANETE DA SILVA LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JANETE DA SILVA LIMA 

Endereço: RUA ARLINDO ANTONIO MAYER, S/N, AEROPORTO, 

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 23/02/2018 às 13:30 hs, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-94.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

OSIAS HENRIQUE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000149-94.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: OSIAS HENRIQUE DE LIMA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: OSIAS HENRIQUE DE 

LIMA Endereço: RUA BAHIA, S/N, ARCO IRIS, 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 23/02/2018 às 13:45 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-79.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

OSIAS HENRIQUE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000150-79.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: OSIAS HENRIQUE DE LIMA REQUERIDO: TELEFONICA DATA 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: OSIAS HENRIQUE DE LIMA 

Endereço: RUA BAHIA, S/N, ARCO IRIS, 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 23/02/2018 às 14:00 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-64.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI DE FATIMA DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000151-64.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOSIELI DE FATIMA DA SILVA DE SOUZA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JOSIELI 

DE FATIMA DA SILVA DE SOUZA Endereço: RUA SINOP, S/N, NOSSO 

LAR, 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 23/02/2018 

às 14:15 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-49.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GARBECHT RAMLOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000152-49.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CLAUDIA GARBECHT RAMLOW REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: CLAUDIA 

GARBECHT RAMLOW Endereço: RUA SÃO PAULO, S/N, ARCO IRIS, 

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 23/02/2018 às 14:30 hs, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-34.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000153-34.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: GLAUCIA 

FERNANDES DE SOUZA Endereço: RUA BAHIA, S/N, QD 15, LOTE 19, 

ARCO IRIS, 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 23/02/2018 

às 14:45 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-19.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000154-19.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA Endereço: RUA BAHIA, S/N, QD 15, 

LOTE 19, ARCO IRIS, 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 

23/02/2018 às 15:00 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-04.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000155-04.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA Endereço: RUA BAHIA, S/N, QD 15, 

LOTE 19, ARCO IRIS, 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 

23/02/2018 às 15:15 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-34.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARQUES DE PAULA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000002-34.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 
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31.120,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MAURICIO MARQUES DE PAULA JUNIOR REQUERIDO: 

EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168 Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: MAURICIO MARQUES DE PAULA JUNIOR Endereço: Rua 

Iguaçu, 1571, Centro, 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 

23/02/2018 às 15:30 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-19.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARQUES DE PAULA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000003-19.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

20.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MAURICIO MARQUES DE PAULA JUNIOR REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pessoa(s) 

a ser(em) intimadas: Nome: MAURICIO MARQUES DE PAULA JUNIOR 

Endereço: Rua Iguaçu, 1571, Centro, 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 23/02/2018 às 15:45 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-81.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CERINA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000124-81.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CERINA DOS SANTOS LIMA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: CERINA DOS SANTOS 

LIMA Endereço: SINOP, 18, NOSSO LAR, 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 02/03/2018 às 12:00 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-66.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JANE ANANIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000125-66.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JANE ANANIAS ALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JANE ANANIAS ALVES 

Endereço: RUA CASTANHEIRA, S/N, NOSSO LAR, 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 02/03/2018 às 12:15 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-51.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000126-51.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CATIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: CATIA 

APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA ARLINDO ANTONIO 

MAYER, S/N, QD 10, LOTE D, CENTRO, 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 02/03/2018 às 12:30 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-36.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000127-36.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA NEVES RODRIGUES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MARIA 

APARECIDA NEVES RODRIGUES Endereço: RUA PEROBAL, S/N, ARCO 

IRIS, 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 02/03/2018 

às 12:45 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-21.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000128-21.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 
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REQUERENTE: RONALDO JOSE BATISTA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: RONALDO JOSE 

BATISTA Endereço: RUA ARLINDO ANTONIO MAYER, S/N, AEROPORTO, 

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 02/03/2018 às 13:00 hs, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-06.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS DE MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000129-06.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS DE MEIRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

ANTONIO DOS SANTOS DE MEIRA Endereço: RUA ARLINDO ANTONIO 

MAYER, S/N, AEROPORTO, 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 02/03/2018 às 13:15 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-88.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000130-88.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: APARECIDA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: APARECIDA PEREIRA 

DA SILVA Endereço: RUA PEROBAL, S/N, ARCO IRIS, 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 02/03/2018 às 13:30 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-73.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000131-73.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MARILI DE OLIVEIRA BASTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MARILI DE OLIVEIRA 

BASTOS Endereço: RUA 01', S/N, COHAB P DO SOL, 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 02/03/2018 às 13:45 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-58.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ANTONIO DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000132-58.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: GELSON ANTONIO DA SILVA DE SOUZA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: GELSON 

ANTONIO DA SILVA DE SOUZA Endereço: RUA 01, SN, COHAB P DO 

SOL, 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 02/03/2018 

às 14:00 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-43.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR JOSE DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000133-43.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ANTENOR JOSE DE PAIVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: ANTENOR JOSE 

DE PAIVA Endereço: RUA PANTANAL, S/N, INDEFINIDO, 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 02/03/2018 às 14:15 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-28.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR JOSE DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000134-28.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ANTENOR JOSE DE PAIVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: ANTENOR JOSE DE 

PAIVA Endereço: RUA PANTANAL, S/N, INDEFINIDO, BRASNORTE - MT - 
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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 02/03/2018 às 14:30 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-13.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000135-13.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: PAULINO GONCALVES PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: PAULINO 

GONCALVES PEREIRA Endereço: RUA SANTA CATARINA, S/N, ARCO 

IRIS, 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 02/03/2018 

às 14:45 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-95.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000136-95.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MARLI DOS SANTOS ROCHA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MARLI DOS 

SANTOS ROCHA Endereço: RUA VILENA, S/N, RENASCER, 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 02/03/2018 às 15:00 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-80.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000137-80.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MARLI DOS SANTOS ROCHA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MARLI DOS SANTOS 

ROCHA Endereço: RUA VILENA, S/N, RENASCER, 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 02/03/2018 às 15:15 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-65.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI PERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000138-65.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ROSANI PERINI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: ROSANI PERINI Endereço: RUA 

GOIÁS, S/N, ARCO IRIS, 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 

02/03/2018 às 15:30 hs, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-50.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MENDES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000139-50.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: WANDERSON MENDES SOARES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: WANDERSON 

MENDES SOARES Endereço: RUA PERNAMBUCO, S/N, ARCO IRIS, 

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 02/03/2018 às 15:45 hs, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-35.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000140-35.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: MARIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS Endereço: AV 

MATO GROSSO, S/N, QD 16, LOTE 22, ARCO IRIS, 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 02/03/2018 às 16:00 hs, no Edifício do Fórum, sito 
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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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55099 Nr: 1373-89.2014.811.0100

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA GONÇALVES, 

ARISTIDES WATTE DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristianne Maria Kunst 

talaska - OAB:7987-MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento da CGJ, designo audiência 

preliminar para o dia 26/02/2018 às 09:20 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19797 Nr: 487-37.2007.811.0100

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO MACHADO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução Penal, na qual JOSÉ ROBERTO MACHADO 

PEREIRA foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção.

 Ocorre que, a sentença condenatória data de 31/01/2014, com trânsito 

em julgado para a acusação em 14/04/2014.

Contudo, ante aos fatos narrados neste feito, vislumbro a ocorrência da 

prescrição da pretensão executória, o que gera a declaração da extinção 

da punibilidade, ante ao disposto no art. 107, IV, primeira figura, do Código 

Penal.

É O RELATO, DO NECESSÁRIO. DECIDO.

Prima facie, cumpre registrar que, conforme é cediço, a prescrição 

consubstancia-se na perda do direito de punir do Estado em virtude do 

decurso do tempo, manifestando-se sob duas formas: a prescrição da 

pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória.

No caso em tela, há sentença definitiva, que condenou JOSÉ ROBERTO 

MACHADO PEREIRA à pena de 01 (um) mês de detenção.

 Segundo o disposto no artigo 110, caput, cumulado com o artigo 109, 

inciso VI, ambos do Código Penal, o lapso prescricional estabilizou-se em 3 

(três) anos.

O trânsito em julgado da referida decisão operou-se para a acusação em 

14/04/2014, ou seja, há mais de 3 (três) anos atrás. Sendo assim, inegável 

a presença da causa extintiva.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura, 

artigo 109, inciso VI, artigo 110 e 112, inciso I, ambos do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JOSÉ ROBERTO MACHADO 

PEREIRA, pelo reconhecimento e, via de consequência, declaração da 

prescrição da pretensão executória em favor daquele, extinguindo também 

o presente feito.

Ciência ao Ministério Público.

Após o transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e as 

anotações de estilo.

P. R. I.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52498 Nr: 915-09.2013.811.0100

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIR MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11991

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no 

artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor do fato LAIR MARTINS RODRIGUES, em razão da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pelo máximo da pena em 

abstrato cominada ao crime, extinguindo também o presente 

processo.Após o transitado em julgado, que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos, com as baixas e as anotações de estilo.Ciência 

ao Ministério Público.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo 

a cópia desta decisão como o necessário mandado/carta/carta 

precatória/ofício.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25688 Nr: 711-37.2010.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLON CEZAR PEREIRA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para, atribuindo 

definição jurídica diversa da denúncia, CONDENAR ARLON CEZAR 

PEREIRA MOREIRA, qualificado nos autos, pela prática do artigo 129, §1º, 

inciso II, e §10 do CP c/c o art. 61, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Código Penal. 

Ademais, julgo extinta a punibilidade de ARLON CEZAR PEREIRA 

MOREIRA, em relação ao delito do art. 147 do CP, ante a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro no artigo 

109, inciso VI, c/c art. 107, inciso IV, todos do Código Penal.Passo, 

consequentemente, a dosar a pena. 4. DOSIMETRIA: (...).5.0. PENA 

DEFINITIVA TORNO A PENA DEFINITIVA do réu ARLON CEZAR PEREIRA 

MOREIRA, qualif. nos autos, em 01 (UM) ano, 09 (NOVE) meses e 10 

(DEZ) dias de reclusão, pela prática do crime capitulado no artigo 129, §1º, 

inciso II, e §10 do CP c/c o art. 61, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Código Penal(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 16539 Nr: 265-73.2006.811.0110

 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: MARIA DE LOURDES ROMERO QUEXADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, KENIA 

CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, encaminho o 

feito para o setor de expedição com o fito de expedir Oficio para o setor 

de Depósitos Judicais do Tribunal de Justiça de MT, para vinculação dos 

valores depositados e informados pelo Departamento de Precatórios do 

TRF da 1ª Regiao (COREJ), sendo que após a vinculaçao dos valores, 

estes serão liberados através de Alvará expedido pelo Sistema 

SISCONDJ, conforme determinação expressa na Resolução 11/2014 do 

Tribunal Pleno (TJMT).

 Ademais, já intimo a parte exequente para informar dados bancários (CPF, 

nº da Conta, nº da Agência e nome da Instituição Bancária) para a 

expedição do Alvará citado alhures, sendo esta no prazo de 05 (cinco) 
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dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 10650 Nr: 432-90.2006.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA REJANE CAYRES 

TEIXEIRA - OAB:3.414-A TO

 Vistos, etc.Decisão->(...). DECIDO.DA REVELIA DO RÉUObserva-se que o 

implicado OSVALDO TEODORO DA SILVA, já citado pessoalmente (fls. 

250-v/251), não foi encontrado para ser intimado da audiência de 

instrução, conforme a certidão de fls. 438-v, bem como não informou aos 

autos seu novo endereço.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 

o agente ter prévio conhecimento acerca do processo, mas deixado de 

comunicar seu endereço aos autos, a revelia é medida que se 

impõe.Dessa forma, a lei processual, então, permite o regular 

processamento do feito sem a participação do acusado. Assim, DECRETO 

a revelia do acusado OSVALDO TEODORO DA SILVA, uma vez que se 

mudou de residência sem qualquer comunicação ao juízo, devendo os 

autos tramitarem sem a presença dele, como prevê o artigo 

supramencionado.DA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHASExpeçam-se 

cartas precatórias para os endereços informados às fls. 456-v, com a 

finalidade de inquirir as seguintes testemunhas e vítima: WELINTON 

GONÇALVES SANTOS, na cidade de Goiânia/GO; EDICARLOS SANTOS 

DA SILVA (vítima), também residente/domiciliado em Goiânia/GO; HYGOR 

EDUARDO DA SILVA, residente/domiciliado em Castanhal/PA; WANESSA 

GONÇALVES DOS SANTOS, residente/domiciliada em Ribeirão 

Cascalheira/MT, devendo os Juízos deprecados designar dia, horário e 

local da audiência.DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DA 

VÍTIMADESIGNO audiência para ouvir a vítima VALTENIS CARDOSO DE 

SOUZA, residente/domiciliado em Campinápolis/MT, endereço informado às 

fls. 456-v, para o dia 09 de abril de 2018, às 16h30min (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40536 Nr: 1715-65.2017.811.0110

 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: CNDS, KNDS, CNDS, ADRIANE NOGUEIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar a expedição 

de alvará judicial, em nome dos requerentes CRISNEY NOGUEIRA DA 

SILVA, KIRELLY NOGUEIRA DA SILVA, CRISTIAN NOGUEIRA DA SILVA, 

representados por sua genitora ADRIANE NOGUEIRA GUIMARÃES, para 

realizarem a venda do imóvel descrito às fls. 17/20. Condeno os autores 

ao pagamento das custas, mas suspendo a exigibilidade, nos termos do 

art. 98, §3°, do CPC.Considerando o atendimento realizado pelo Dr. 

Marcelo Batista de Faria, OAB-GO 48.315, por meio de nomeação, 

conforme fl. 07, de acordo Tabela XI - Advocacia no Juízo de Família e 

Sucessões, pela Tabela da OAB – Honorários, fixo honorários no importe 

de 02 URH, item 2, 2.1, devendo, para tanto, ser expedida pela Secretaria 

deste Juízo a respectiva certidão, após o trânsito em julgado.Após o 

trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se com 

as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40016 Nr: 1558-92.2017.811.0110

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BRAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido com base no artigo 487, inciso 

I do Código de Processo Civil e autorizo a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor do requerente, para o levantamento da importância 

inerente ao resíduo do benefício do INSS, em nome da falecida Maria das 

Dores da Costa.Diante dos documentos juntados aos autos, defiro a 

gratuidade da justiça aos autores, com as benesses do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Custas suspensas, nos termos do 

art. 98, §3°, do CPC.Com o trânsito em julgado, ao arquivo conforme a 

CNGC.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33763 Nr: 1158-83.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA RIBEIRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-A

 Vistos, etc.

Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença formulado por Teresinha 

Ribeiro Leite, em face do Banco Itaú BGM Consignado S/A.

Às folhas 112/114, a parte exequente pleiteou pelo pagamento do saldo 

remanescente do débito.

A parte requerida foi devidamente intimada para realizar o pagamento, fls. 

115/117.

A executada apresentou aos autos o comprovante de pagamento, fls. 

118/119.

Ao final, a exequente pugnou pelo levantamento dos valores depositados.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Expeça-se o competente alvará para levantamento dos valores 

depositados em fls. 118/119, em favor da conta indicada às fls. 121/122.

Certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquive-se.

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

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34663 Nr: 375-57.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALVES MORAIS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:20056/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT
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 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o réu 

FERNANDO ALVES MORAIS DO NASCIMENTO, como incurso na conduta 

prevista no art. 147, do Código Penal com as implicações da Lei n. 

11340/06.Em obediência ao princípio constitucional da individualização da 

pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código 

Penal.4. DOSIMETRIA4.1 – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS:Analisadas 

referidas circunstâncias judiciais, fixo da pena-base em 01 (um) mês de 

detenção.4.2. Circunstâncias legais:Não há atenuantes, mas presente a 

agravante descrita no art. 61, f, do CP. Portanto, fixo a pena intermediária 

em 3 (três) meses de detenção.5.0. PENA DEFINITIVA.FIXO A PENA 

DEFINITIVA do réu FERNANDO ALVES MORAIS DO NASCIMENTO em 03 

(três) meses de detenção.5.1. DO REGIME INICIALO regime inicial de 

cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘c’, 

do Código Penal.5.2. DETRAÇÃO Como a detração não influenciará no 

regime inicial de cumprimento de pena, deixo de efetivá-la, a fim de que 

possa ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.5.3. DO DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADENão existindo os motivos da prisão preventiva, 

concedo ao acusado o direito de permanecer em liberdade.6.0. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA:Deixo de aplicar a conversão da pena privativa 

de liberdade em restritiva de direitos, bem como de analisar a possibilidade 

de conversão do art. 44, I, do Código Penal, pois se trata de crime 

cometido com grave ameaça.No entanto, preenche os requisitos do artigo 

77 do Código Penal, dessa forma, cabe ao Juízo das Execuções Penais 

oferecer o benefício do SURSIS ao réu, em audiência para, querendo, 

manifestar desejo de ser beneficiado. 7.1. DO TRÂNSITO EM 

JULGADO.Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se, e, 

após, procedam-se com as seguintes determinações:- Expeça-se guia 

definitiva de execução;- Oficie-se ao TRE/MT para as anotações 

cabíveis;Após, nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as 

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40514 Nr: 1699-14.2017.811.0110

 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: ANGELITA BATISTA TOLEDO DO MONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVISON DO MONTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Decreto o segredo de justiça nos termos do artigo 189, inciso II, do CPC.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso com pedido liminar para a 

requerente administrar a empresa do casal, movida por ANGELITA 

BATISTA TOLEDO DO MONTE, em face de IVISON DO MONTE SILVA.

Aduz a autora, em síntese, que conviveu maritalmente com o requerido 

desde o ano de 1987, mas só formalizaram o matrimônio em 10.10.2003, 

sob o regime de comunhão parcial de bens (fls. 08-v), no entanto o 

relacionamento não mais prospera.

Desta união advieram 02 (dois) filhos, todos maiores de idade, quais 

sejam: ALINNE HELENA BATISTA SILVA (data de nascimento: 18.02.1989) 

e IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR (data de nascimento: 14.02.1992), 

documentos às fls. 10/11.

 Expõe a autora que desistiu da vida conjugal, ajuizando a presente ação 

para que seja decretado o divórcio e partilha de bens, bem como pleiteia 

em sede liminar a administração da empresa A.H.B. SILVA - FUNERÁRIA 

ME (PAX SOUSA FUNERÁRIA).

Este Juízo determinou que a parte requerente juntasse documentos que 

comprovassem sua hipossuficiência, ou recolhesse o valor das custas 

processuais, sob pena de cancelamento na distribuição (fls. 41).

A parte requerente recolheu as custas processuais, conforme 

comprovante às fls. 43-v, tendo por base o valor da causa de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais).

Malgrado o exposto, afere-se que o valor atribuído à causa está abaixo do 

conteúdo patrimonial em discussão, o que deve ser corrigido, nos termos 

do art. 292, §3°, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321, 

do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1.1. Atribuir valor à causa de acordo com o conteúdo patrimonial em 

discussão e, em seguida, recolher as custas correspondentes a tal 

modificação.

Por fim, venham os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26037 Nr: 1060-40.2010.811.0110

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGS, AFS, LMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos etc.

Decisão->Determinação

Oficie-se ao Departamento da Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que sejam vinculados os valores descritos à folha 128 

aos presentes autos, com urgência, para expedição de Alvará.

 Após, voltem-me para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36552 Nr: 398-66.2016.811.0110

 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: VALDIVINO VICENTE BARROS

 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:

 (...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria 

rural por idade a Sra. VALDIVINO VICENTE BARROS, na base de um 

salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(23/03/2016), incluindo o 13º (décimo terceiro), o que faço com fulcro no 

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. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35960 Nr: 1551-74.2015.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DAVID DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Verifica-se dos autos que até a presente data não houve a implantação do 

benefício previdenciário, fls. 110.

 Ante o panorama fático apresentado, intime-se o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para que proceda à implantação do benefício, no 
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prazo de 10 (dez) dias. Diante do não cumprimento do mandado anterior 

(fl.107, verso), majoro a multa, fixando-a no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com a devolução dos autos, remetam-se ao Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região, independentemente de nova conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36192 Nr: 253-10.2016.811.0110

 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 DA DORES BRITO

 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:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Verifica-se na fl. 35, que o médico perito nomeado é o Dr. JOÃO 

GONÇALVES DA SILVA, CRM 1331/MT, e o mandado de intimação da 

nomeação foi realizado em nome do Dr. LEANDRO LUIZ LACERDA 

BANZONI, CRM/MT 4676 inclusive este recusou a nomeação, conforme 

fls. 45/47.

Dessa forma, determino a intimação do médico perito nomeado às fls. 35.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36834 Nr: 546-77.2016.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJR-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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, 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. Informo desde 

já, que o valor a ser recolhido é para cumprimento de (2) duas diligencia 

na zona urbana, no centro na cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40589 Nr: 1736-41.2017.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBIMENTO DA INICIAL Verifica-se que a autora cumulou pedidos 

com procedimentos divergentes, o que não prejudica o recebimento da 

inicial, em razão do disposto no art. 327, §2º, do CPC. Assim, recebo a 

inicial, uma vez 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. (...) 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 12 de março de 2.018, às 08h30min(MT), 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). Não sendo celebrado acordo na audiência 

previamente designada, e em sendo apresentada a contestação no prazo 

legal, de vista à parte autora para impugnação em 15 (quinze) dias. O não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação, importará a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa 

(art. 334, § 8º do CPC). Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cite-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32017 Nr: 1766-18.2013.811.0110

 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: MAURI QUEIROZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS ARCANJO DOS SANTOS, 

TEREZINHA MENDES COUTINHO SANTOS, EDUARDO CARLOS DE 

FARIAS, ANTONIO RODRIGUES, WESLEY FIDELES DE MOURA, JOSELIA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a renúncia do advogado da parte requerente, conforme 

fls. 145, não consta comprovação da comunicação ao mandante, assim, 

de acordo com o art. 112, do CPC, deverá o advogado comprovar a 

referida comunicação.

Intime-se o advogado subscritor da petição de folha 145, via DJE, a fim de 

que possa ser regularizada a situação processual.

Constituído novo causídico, intime-se a parte autora para se manifestar em 

relação à certidão de folha 140.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34703 Nr: 390-26.2015.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBNQ, GNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bartira Bibiana Stefani - 

OAB:15194-A/MT, NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Posto isso, indefiro a liminar vindicada. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO Defiro a produção de prova oral, consistente na inquirição 

de testemunhas, devendo o rol ser apresentado no prazo de 05 (cinco) 

dias, caso ainda não apresentado. Designo audiência de instrução e 

julgamento para dia 12 de março de 2018, às 17h00min (horário de Cuiabá 

- MT).Cabem aos advogados constituídos pelas partes requeridas informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do CPC).Caso alguma das testemunhas arroladas resida em 

outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá à audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para 

inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato, na 

sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória 

e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em cinco dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado.Caso alguma das 

testemunhas arroladas pelo requerido seja servidor público ou militar, 

expeça-se ofício requisitando ao chefe da repartição ou ao comando; nos 

termos do art. 455, §4°, III, do CPC.Remetam-se os autos ao Ministério 
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Público possibilitando o oferecimento do rol de testemunhas. Intimem-se as 

testemunhas que venham a ser arroladas pelo Ministério Público.DEFIRO o 

pedido para realização de estudo psicossocial com os genitores da 

autora, assim, notifique-se a equipe profissional credenciada neste fórum 

para a realização do estudo e apresentação do laudo no prazo de 20 

(vinte) dias.Ciência ao Ministério Público.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34906 Nr: 508-02.2015.811.0110

 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: RUBENS MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista que já foi proferida sentença nos presentes autos, 

conforme fls. 114/117-v, inclusive já transitou em julgado (fls. 119) deixo 

de analisar a petição de fls. 120, uma vez que encontra-se preclusa.

Assim, arquive-se o presente feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37299 Nr: 813-49.2016.811.0110

 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 LUIZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA CRÉDITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->determinação

Certifique se o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público é 

tempestivo.

Sendo tempestivo, intime-se a autora para se manifestar e, em seguida, o 

apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39398 Nr: 1322-43.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE ETERNO EVARISTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA, 

DELZECY ALMEIDA SILVEIRA, RICARDO CHAVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB: 13.217/MT, 

YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista o descrito na certidão de fls. 259, constatou-se que a 

testemunha ELDIR ANTÔNIO ROCHA reside neste Município de 

Campinápolis/MT, zona rural, na Fazenda Morro Alto.

Dessa forma, revogo a determinação de fls. 248, no que tange à 

expedição de carta precatória para oitiva da referida testemunha na 

Comarca de Nova Xavantina/MT.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento, para o dia 06 de fevereiro 

de 2018, às 09h00min (Horário de Cuiabá/MT).

REQUISITEM-SE os réus, INTIMEM-SE seus patronos e a referida 

testemunha para comparecem à audiência supra designada e, em relação 

a testemunha, advirta-a que o não comparecimento acarretará na 

condução coercitiva.

Consigno que a acusada DELZECY ALMEIDA SILVEIRA foi dispensada 

dos demais atos processuais, a contar da audiência realizada dia 

09.01.2018 (fls. 247), ao passo que seu advogado deverá ser intimado 

para comparecer à audiência designada e dos demais atos processuais.

Determino o recolhimento de eventual carta precatória expedida para a 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com a finalidade de ouvir a testemunha 

Eldir Antônio Rocha; bem como da carta precatória encaminhada à 

Comarca de Água Boa para interrogatório dos acusados.

INTIME-SE o assistente de acusação.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40033 Nr: 1563-17.2017.811.0110

 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: APCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Decisão->Determinação

Tendo em vista que o Dr. Helton C.de Medeiros Filho, advogado da 

requerente, estará na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, para audiências 

a ser realizadas no dia 06/03/2018, as quais já haviam sido agendadas 

anteriormente, conforme fl. 27/29, defiro o pedido formulado às fls. 26, nos 

termos do art. 362, II, do CPC e redesigno a audiência anteriormente 

aprazada nos autos, para o dia 19 de março de 2.018, às 08h30min 

(Horário de Cuiabá-MT).

Intimem-se, na forma determinada às fls. 22.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40401 Nr: 1658-47.2017.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerente para comprovar nos autos o endereço da 

adolescente GABRIELA SANTOS BRAGA.

Após, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40925 Nr: 1889-74.2017.811.0110

 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: NIVIA BARROCO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada.DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃOConsiderando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor, o qual 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 
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Público, designo audiência de conciliação para o dia 28 de março de 2018, 

às 14h30min, (horário de Cuiabá – MT).Cite-se, o requerido 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 auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC).Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC).Diante das informações 

descritas às folhas 5, verso, e 6, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para ciência.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25842 Nr: 865-55.2010.811.0110

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMA, AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Paula da Silva Júnior - 

OAB:31.968, AYRES FURQUIM CABRAL JUNIOR - OAB:9.022/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Da análise da inicial e documentos que a acompanham, observa-se 

que não há documentos suficientes que demonstrem a situação física do 

requerido Adão David. Além disso, o CD-mídia de fl. 88 está danificado, 

não sendo possível constatar o áudio da gravação. Diante da alegação de 

que a requerida não consegue exercer atividades cotidianas, entendo que 

seja imprescindível a realização de estudo psicossocial, a fim de analisar a 

atual condição de que o requerido se encontra, haja vista que não foi 

realizado o mencionado estudo. Por tais considerações, chamo o feito à 

ordem e DETERMINO a realização de estudo psicossocial no núcleo 

familiar das partes litigantes, devendo o profissional habilitado juntar aos 

autos o relatório conclusivo, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a 

apresentação do relatório de estudo psicossocial, intimem-se as partes 

para, em 05 dias, manifestarem. Em seguida, remetam-se os autos ao 

Ministério Público. Após, volte-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31111 Nr: 877-64.2013.811.0110

 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: M. A. JANUÁRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE COURO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, expedição de 

oficio a Comerca Deprecada, solicitando informações sobre a missiva 

encaminhada, em especial se houve pagamneto das custas solicitadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32810 Nr: 502-29.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:25292/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Decisão->Determinação Trata-se de Pedido de Habilitação de 

Herdeiros da parte requerente CARLOS BARBOSA DA SILVA e REGINA 

CANDIDA DE OLIVEIRA, fls. 97/100. Narra o pedido de habilitação que os 

requerentes são os únicos e legítimos sucessores da Sra. MARIA 

BARBOSA DE JESUS. Assim, pleiteiam a habilitação no feito, juntando os 

documentos de fls. 101/107. O INSS foi devidamente intimado, 

manifestando-se favorável apenas à habilitação do herdeiro Carlos 

Barbosa da Silva fl.109/verso. É o relatório. Constata-se dos autos que 

Carlos Barbosa da Silva é filho da de cujus MARIA BARBOSA DE JESUS 

(fl.101 e 103). De outro norte, a requerente Regina Candida de Oliveira é 

casada com Carlos Barbosa da Silva e, por conseguinte, nora da de cujus. 

(...) DISPOSITIVO Ante o exposto, homologo a habilitação do Sr. Carlos 

Barbosa da Silva e indefiro o pedido de habilitação da Sra. Regina Candida 

de Oliveira, conforme previsão do art. 691 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34725 Nr: 399-85.2015.811.0110

 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: LUZIA ANGELINA ROMÃO

 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: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 DISPOSITIVOPosto isso, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do 

mérito nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, nos 

termos do art. 85, §3°, I, do CPC; entretanto, suspendo a exigibilidade, com 

fulcro no art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35092 Nr: 642-29.2015.811.0110

 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: DMAL, VSL, VPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a informação de fls. 50/52, dê-se vistas ao Ministério 

Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35564 Nr: 886-55.2015.811.0110

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISADORA TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO SANTOS, 

APARECIDA TEIXEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, a intimação da 

parte autora para manifestar sobre o teor da certião do Oficial de Justiça, 

aportada in retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35613 Nr: 908-16.2015.811.0110

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 141 de 760



 PARTE AUTORA: LUCIMAR GONÇALVES DOS SANTOS

 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:

 Com arrimo no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado 

na peça de ingresso, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

condenando o requerido INSS a conceder à parte autora, LUCIMAR 

GONÇALVES DOS SANTOS, o benefício previdenciário de pensão por 

morte, nos termos dos artigos 74 e seguintes da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde o requerimento administrativo (27/07/2016).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.Sem custas à vista da 

isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001.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).Sentença Não sujeita ao 

Reexame Necessário, nos termos do art. 496, §3°, do CPC, bem como 

porque líquida .Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tópico 

Síntese do Julgado - o nome do(a) segurado(a): Lucimar Gonçalves dos 

Santos; II - o benefício concedido: pensão por morte; III - a renda mensal 

atual: a calcular pelo INSS; IV - a data de início do benefício – DIB: 

27.07.2016; V - a renda mensal inicial – RMI: um salário mínimo; VI - data 

do início do pagamento: prejudicado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35632 Nr: 920-30.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CRUZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WOLNEI DIVINO FRANCO - OAB: 38.732/DF

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

EXPEÇA-SE a guia definitiva, procedendo-se com o executivo de pena em 

nome do réu PAULO CRUZ RODRIGUES, atentando-se para o descrito na 

determinação da Segunda Secretaria Criminal/TJMT às fls. 227/231, a qual 

majorou a pena do réu, inclusive o acórdão já transitou em julgado 

conforme fls. 241; regime inicialmente fechado.

Formalizado os Autos de Execução Penal, arquivem-se os presentes 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36147 Nr: 230-64.2016.811.0110

 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: SELÇA BATISTA MARCIEL

 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:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a recusa do médico perito anteriormente nomeado às fls. 

50-v, nomeio o Dr. JOÃO GONÇALVES DA SILVA, CRM 1331/MT, lotado 

na rede pública deste município, com fulcro no art. 156, §5º do Código de 

Processo Civil, o qual deverá cumprir o encargo independentemente de 

termo de compromisso, nos termos da determinação de fls.48/48-v.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38794 Nr: 981-17.2017.811.0110

 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: PAULINO MARÃTSITSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora para impugnar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39136 Nr: 1167-40.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN DE SOUZA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Visto, etc.

 Decisão->Recebimento de Recurso

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejada pela defesa, com as 

razões inclusas (fls. 136/140), bem como as contrarrazões também já 

inclusas, conforme fls. 142/150, todos no prazo legal (fls. 141 e 151).

Preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos do art. 593 e 

seguintes, do CPP, RECEBO o recurso de apelação, nos seus legais e 

jurídicos efeitos (art. 593, I e art. 597, do CPP).

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com 

os cumprimentos deste juízo (CPP, art. 601).

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39239 Nr: 1232-35.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAM LEMES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 Visto, etc.

Decisão-> Determinação.

Trata-se de interposição de Recurso de Apelação Criminal manejada pela 

defesa (fls. 183).

Conforme dispõe o artigo 600 e seguintes do CPP, vista à parte apelante 

pelo prazo de 08 (oito) dias e, na sequência, à parte apelada pelo mesmo 

prazo, com escopo de colher as razões e contrarrazões recursais, 

observando os disposto no artigo 597, do CPP.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, com os cumprimentos deste Juízo (CPP, art. 601).

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 09 de janeiro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40311 Nr: 1637-71.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE SOUZA DE JESUS, DANIANY 

PEREIRA DA COSTA, LETICIA GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT
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 Visto em Plantão Judiciário/Recesso Forense (Portaria 

n.17/2017-CM)Decisão->(...)Assim, não havendo preliminares ou 

documentos novos juntados aptos a ensejar qualquer das situações 

previstas no art. 397 do CPP, determino o prosseguimento do feito, para 

tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de janeiro 

de 2018, às 14h30min (horário de Cuiabá/MT).REQUISITE-SE a 

apresentação das acusadas, e INTIMEM-SE seus patronos e as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à 

audiência supra designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que 

o não comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes. 

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.Intime-se 

a Dra. Ana Lúcia Correia Cação Bueno para arrolar as testemunhas de 

defesa, uma vez que menciona na petição de fls. 101, item III ‘c’: “a 

intimação e a oitiva das testemunhas ao final arroladas”(sic), mas não 

foram informadas.Proceda-se com o cadastramento da I.S. Morais 

Sociedade Individual de Advocacia, conforme requerido às fls. 

114.Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40404 Nr: 1661-02.2017.811.0110

 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: CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAETANO BERENGUER - OAB:/RJ 

135.124, GUILHERME SAAB LANZA - OAB:358073, RENATO CALDEIRA 

GRAVA BRAZIL - OAB:/SP 305.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, CONCEDO a TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE para 

determinar o ARRESTO em conta bancária, através do Sistema Bacenjud, 

em nome do requerido JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANNA, CPF n° 

298.056.009-04, LIMITADO AO VALOR DO DÉBITO, qual seja: R$ 

1.218.618,63 (um milhão duzentos e dezoito mil seiscentos e dezoito reais 

e sessenta e três centavos).Lavre-se o termo de caução dos bens 

apresentados em fls. 190/201. DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 04 de abril de 2.018, às 13h30min(MT), ocasião em que oportunamente 

se tentará uma conciliação amigável.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).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.À secretaria, para 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40664 Nr: 1785-82.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPAR JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO JÚNIOR PIRES DO 

NASCIMENTO - OAB:/DF 17256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

1 - Trata-se de Carta Precatória para realização de audiência de inquirição 

das testemunhas descritas às fls. 06.

2 - Verifico que a carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 

e 260 do CPC, dessa forma:

3 – Assim, designo a audiência para o dia 24 de janeiro de 2018, às 

18h30min (horário de Mato Grosso).

4 - Comunique-se ao Juízo deprecante.

5 - Intimem-se as testemunhas e a Defesa, no caso de advogado 

constituído.

6- Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

7 – Cumpra-se conforme o deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40906 Nr: 1882-82.2017.811.0110

 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 CAROLINA RIBEIRO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:32177

 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 às 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 tutela provisória - Indefiro o pedido 

de tutela de urgência de natureza antecipada, pois o direito pleiteado 

depende de verificação da matéria fática subjacente de sua ocorrência, 

ou seja, necessária maior dilação probatória sobre os fatos trazidos na 

inicial, mormente com devido contraditório. Ressalto a possibilidade de 

novo exame, caso haja apresentação de novos elementos. (...) - Da 

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. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33677 Nr: 1108-57.2014.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOANA BELMIRA LEMES CARVALHO, GEAM LEMES 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSICA LORAENE GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bartira Bibiana Stefani - 

OAB:15194-A/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Intime-se a parte requerida para manifestar acerca do pedido de fls. 

211/211-v, no prazo de 10 (dez) dias.

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 26 de fevereiro de 2018, às 17h40min 

(horário de Cuiabá - MT), ocasião em que oportunamente se tentará uma 

conciliação amigável.

Intimem-se autor e requerida na pessoa de seus defensores, para 
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comparecerem na audiência designada (art. 334, § 3º CPC).

O não comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência 

de conciliação, importará a aplicação de multa de 2% sobre o valor da 

causa (art. 334, § 8º do CPC).

Ciência ao Ministério Público.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34529 Nr: 320-09.2015.811.0110

 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: LEILA JULIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED ARAGUAIA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:19.638

 Posto isso, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos feitos na inicial. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

do valor da causa, com fulcro no art. 85, §2°, do CPC; mas suspendo a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC. Publique. Registre. 

Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36136 Nr: 225-42.2016.811.0110

 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): BMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Homologação de Transação

RELATÓRIO

Trata-se de Busca e Apreensão, proposta pelo Banco Bradesco S/A, em 

face de Benier Marcos Silva, requerendo liminar para bloqueio do veículo: 

Pas/Automóvel – VW/Gol (Novo) 1.6 MI Total Flex 8v 4P – Ano/Modelo 

2010/2011 – Renavam 271544341 – Cor Cinza – Chassi – 

9BWAB05U2BT177764 – Placa NVO-9978.

A liminar foi deferida, fls. 35/32.

O requerente apresentou acordo realizado com a parte requerida, 

pugnando pela homologação (fls. 49/50).

É o breve relato dos fatos. Decido.

DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

Tratando-se de direito disponível das partes a composição é o melhor 

caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação do 

acordo entabulado é medida de direito que se impõe.

Desta forma, necessária se faz a homologação do acordo entabulado 

pelas partes, para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos entre os 

demandantes.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

supramencionadas, nos termos da petição de folhas 49/50, declarando 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

Promovo nesta data baixa do veículo bloqueado no Sistema Renajud em 

fls. 35.

Sem honorários sucumbenciais, em decorrência da consensualidade.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3°, do Código de 

Processo Civil.

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

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37537 Nr: 136-82.2017.811.0110

 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): EDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC com 

autorização expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre decisão de fls.27/28 em 15 (quinze) dias sob pena de arquivamento 

do presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38777 Nr: 971-70.2017.811.0110

 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: FELICIO TEMRITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 intimar a parte autora para impugnar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38786 Nr: 977-77.2017.811.0110

 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: PAULINO MARÃTSITSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora para impugnar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38818 Nr: 1005-45.2017.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 intimar a parte autora para impugnar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38934 Nr: 1073-92.2017.811.0110

 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: AUXILIADORA ROOHUYWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz rodrigues wambier - 

OAB:14469A

 intimar a parte autora para impugnar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39239 Nr: 1232-35.2017.811.0110

 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): GEAM LEMES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 (...) 3 - DISPOSITIVO Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para 

condenar o réu GEAM LEMES CARVALHO como incurso no art. 180, 

caput, do CP; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12, da Lei n. 

10.826/03, nos termos do art. 69 do CP. Em obediência ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes 

preconizados pelo art. 68 do Código Penal. (...) 3.4. DA PENA DEFINITIVA 

Em atenção à regra esculpida no art. 69, do Código Penal (concurso 

material), SOMO as reprimendas fixadas e TORNO DEFINITIVA a pena do 

réu GEAM LEMES CARVALHO, qualificado nos autos, em 09 (nove) anos 

e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes capitulados nos 

artigos 180, caput, do CP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12, da 

Lei n. 10.826/03 e ainda a 520 (quinhentos e vinte) dias- multas, no 

patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos. 5.0. DELIBERAÇÕES FINAIS DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE 

PENA: O regime inicial de cumprimento da pena do réu GEAM LEMES 

CARVALHO será o FECHADO, diante da quantidade de pena aplicada e da 

reincidência, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do CP. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39398 Nr: 1322-43.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE ETERNO EVARISTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA, 

DELZECY ALMEIDA SILVEIRA, RICARDO CHAVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB: 13.217/MT, 

YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista o pedido de fls. 265/267-v, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público local.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39398 Nr: 1322-43.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE ETERNO EVARISTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA, 

DELZECY ALMEIDA SILVEIRA, RICARDO CHAVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB: 13.217/MT, 

YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 (...)Por fim, corroborando todo o aqui narrado, tem-se que foi indeferida a 

liminar em habeas corpus, conforme folhas 231/233, na qual o douto 

Desembargador relator não entendeu presentes os requisitos para 

concessão liminar da ordem. Ante o exposto, mantenho a prisão 

preventiva de Delzecy Almeida Silveira, como garantia da ordem pública e 

conveniência da instrução criminal. Expeça-se carta precatória a comarca 

de Nova Xavantina-MT, a fim de que possa ser inquirida a testemunha Eldir 

Antônio Rocha. Expeça-se, também, carta precatória a comarca de Agua 

Boa-MT para realização do interrogatório dos acusados Denis Eduardo 

Galvão Correa e Ricardo Chaves De Sousa. Solicite-se informações em 

relação a carta precatória de folha 194. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40013 Nr: 1557-10.2017.811.0110

 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): PEDRO DOS REIS AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sentença-> Extinção sem resolução de mérito->Desistência

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta pelo Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA, em face de Pedro dos Reis 

Azevedo.

A parte autora pugnou pela desistência da ação, fl. 31.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Decido.

Pois bem, infere-se que dos autos que a parte requerente manifestou pela 

desistência do processo (fl. 31).

Ressalto que no presente caso não há necessidade para intimação da 

parte contrária manifestar quanto à desistência da ação, haja vista que 

não houve citação.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Deixo de proceder a baixa na restrição do veículo, em decorrência de não 

existir nenhum bloqueio sobre o bem objeto da presente demanda.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

art. 90, caput, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40311 Nr: 1637-71.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE SOUZA DE JESUS, DANIANY 

PEREIRA DA COSTA, LETICIA GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT

 (...) È o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, cabível esclarecer 

que a natureza da prisão cautelar é diferente da prisão pena, motivo pelo 

qual passo a analisar aquela, tendo por base os art. 312 e 313, do CPP. 

Em relação a aplicação do princípio da bagatela, saliento que este não é o 

momento processual de análise, até mesmo porque o tipo penal imputado 

as acusadas, em tese, se descreve em violência ou grave ameaça. Com 

relação ao devido processo legal, vislumbro a higidez dos atos até aqui 

praticados, não havendo, por ora, causa de nulidade. Em relação a falta 

dos fundamentos do art. 312, do CPP, como bem referido pelo Ministério 

Público, ainda estão presentes, principalmente em relação a conveniência 

da instrução criminal, diante da não inquirição da vítima até o presente ato. 

Não há falar em excesso de prazo, consubstanciado na jurisprudência, 

tendo por base que se trata se três acusadas, tendo a demanda 

processual o seu curso normal. Ante o exposto, indefiro o pedido de 

revogação da prisão preventiva das acusadas e, com base na cláusula 

rebus sic stantibus, MANTENHO a prisão preventiva de Graciele Souza de 

Jesus, Daniany Pereira da Costa e Leticia Gomes de Souza. Desde já, 

designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 23 de janeiro de 

2018, às 13h00min (MT), a fim de inquirir a vítima Ancelmo Lourenço de 

Souza, devendo a secretaria providenciar a imediata intimação. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40854 Nr: 1855-02.2017.811.0110

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69, DEFIRO A 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO QUALIFICADO ÀS 

FOLHAS 04-VERSO.Com fundamento no art. 3º, §9º do Dec. Lei 911/69, 

determino a restrição do veículo FIAT, modelo STRADA CAB. DUPLA, 

FLEX, ADVENTURE (DARK) 1.8, 16V, A/G 3P, ano 2015/2015, Chassi: 

9BD57837SF7956759, placa: QBD8073, cor CINZA e Renavan n. 

1046598926, via RENAJUD.Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a autora, na pessoa indicada nos autos 

(fl.05).Executada a tutela provisória, cite-se a parte requerida para, no 

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

integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 

3º, §2º do Dec. Lei 911/69, com redação inserida pela Lei 

10.931/04).Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar resposta no 

prazo de 15(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do 

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

no §2º do art. 3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar a restituição.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40900 Nr: 1879-30.2017.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVACI CAMILO RODRIGUES SANTOS

 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:

 Vistos, etc.

Decisão-Determinação

Trata-se de Ação de Revisão de Aposentadoria, proposta por Jeovaci 

Camilo Rodrigues Santos em face do Município de Campinápolis/MT.

Constata-se dos autos que o valor atribuído à causa está em desacordo 

com o Código de Processo Civil.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 

do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

3. 2.1.1. Atribuir valor à causa de acordo com o §2°, art. 292, do CPC.

Expirado o prazo, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98958 Nr: 2783-77.2017.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMAURI BONDEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nidera Sementes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR 

- OAB:161.403 OAB/SP, Daiane Marques Rodrigues - OAB:20653/O, 

PAULA HELENA SALES ARCURI DE ALMEIDA - OAB:235.638 OAB/SP, 

RAFAEL MOLINARI RODRIGUES - OAB:268.455- OAB/SP

 Autos Virtuais (Id. 98958)

Vistos.

1. Ciente da interposição de agravo.

2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos 

fundamentos.

3. Presto nesta data as informações pertinentes, conforme ofício em 

anexo.

4. INDEFIRO o pedido do autor para o levantamento do valor depositado em 

Juízo, pois apesar do Juízo ad quem não ter deferido o efeito suspensivo 

da ação, posteriormente poderá reformar a decisão que deferiu a 

restituição causando prejuízo à parte requerida.

 Assim, não havendo prejuízo ao autor, uma vez que o montante 

encontra-se depositado em Juízo e para que não haja posterior prejuízo a 

nenhuma das partes, caso a decisão seja reformada, melhor e mais 

pudente aguardar ulterior decisão a ser proferida no agravo de 

instrumento.

 5. No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação.

 6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98462 Nr: 2535-14.2017.811.0101

 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: SALVADOR VARGAS DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2535-14.2017.811.0101 (Id. 98462) Ação pauliana Requerente: 

SALVADOR VARGAS DE MACEDO Requerido: JOSÉ GONÇALVES 

DUARTE Vistos. 1. (...) Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, ante a ausência de seus requisitos legais. 2. Tendo em vista a 

natureza da demanda, deixo de designar audiência de conciliação. 3. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação (art. 335, 

inciso III). 4. Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC). 5. Diligências 

necessárias. Cláudia, 19 de dezembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89586 Nr: 452-59.2016.811.0101

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdcdladaS-SCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC, NC, CC, LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de levantamento do valor depositado pelo arresto da 

soja, eis que o Requerido Lineu Coan ainda não foi citado dos termos da 

presente.

Com efeito, por força do artigo 308 do Código de Processo Civil, a decisão 

que determinou o arresto foi cumprida parcialmente, eis que o produto 

milho (5.000 sacas) ainda não foi encontrado. Assim faculto à parte autora 

informar se ainda pretende o arresto das sacas de milho, e em caso 

positivo, informar os meios para o cumprimento da decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias. Somente após tal informação, deliberarei acerca do 

depósito e eventual levantamento da caução ofertada nos autos.

2. Caso desista do pedido, voltem conclusos para deliberação.

3. Intime-se ainda o autor para informar o atual endereço do Requerido 

Lineu Coan, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90801 Nr: 8648-82.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS, ASDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:MT - 16.044, EDNALDO COLLI - OAB:MT-18.247

 Vistos.1. (...) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido da defesa. 2. Intime-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 146 de 760



para apresentar alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Após, 

c o n c l u s o s  p a r a 

sentença.........................................................................................................

.............................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100199 Nr: 3404-74.2017.811.0101

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE E GASPARINI 

JUNIOR - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 100199)Ação de Busca e ApreensãoVistos.1. Recebo 

a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 2. (...) .Assim, 

atendidos os pressupostos legais, DEFIRO liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, e determino a expedição do 

respectivo mandado, devendo constar que a requerida deverá entregar 

junto ao bem, seus respectivos documentos.3. Nomeio para assumir o 

encargo de fiel depositário pessoa a ser indicada pelo credor, lavrando-se 

o respectivo termo de compromisso.4. Defiro os benefícios previstos no 

art. 212, §2º, do CPC. 5. Nos termos do § 9º do artigo 3º do Decreto-lei n. 

911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, procedo nesta data a 

inserção de restrição de circulação do bem descrito na inicial no Sistema 

RENAJUD.6. Em sendo exitosa a apreensão do veículo, determino que os 

autos voltem imediatamente conclusos para fins de retirada da restrição.7. 

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para que, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente 

(prestações vencidas e vincendas, com os acréscimos legais), conforme 

REsp 1.418.593/MS, acrescida de custas e honorários advocatícios no 

valor equivalente a 10% (dez por cento), ou, em 15 (quinze) dias, 

apresente contestação, ainda que tenha efetuado o pagamento e pretenda 

a restituição de valores que entenda pagos a maior (art. 3º e §§, Dec-lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04). 8. Int.9. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 100199 Nr: 3404-74.2017.811.0101

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE E GASPARINI 

JUNIOR - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), 

correspondente ao zoneamento "Centro - Cláudia", bem como encaminhar 

a Guia e o comprovante de pagamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47689 Nr: 193-79.2007.811.0101

 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: SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNF, RNCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MORIZALBERT NUNES FERREIRA, Rg: 

14947820, brasileiro(a), mecânico e atualmente em local incerto e não 

sabido RAIMUNDO NONATO CAETANO FERREIRA, Cpf: 06097057253, Rg: 

1.147.142-5, brasileiro(a), casado(a), comerciante, Telefone 3585-1675. 

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$ 911,91 (Novecentos e onze reais e noventa e 

um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48429 Nr: 925-60.2007.811.0101

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILSON FERNANDES SOARES, Filiação: 

Noeme Fernandes Soares, 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$ 560,98 (Quinhentos e sessenta reais e noventa 

e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80171 Nr: 482-36.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRACODATA CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO 

LTDA, LEANDRO BORGES DOS SANTOS, SILVIA ADRIANA ANTUNES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB/MT 

15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DRACODATA CONTABILIDADE E 

ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 08543487000160, atualmente em local 

incerto e não sabido LEANDRO BORGES DOS SANTOS, Cpf: 

80875084915, brasileiro(a), casado(a), auxiliar de contabilidade e 

atualmente em local incerto e não sabido SILVIA ADRIANA ANTUNES DOS 

SANTOS, Cpf: 80324126972, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 
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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 ser lavrada Certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 99284 Nr: 2952-64.2017.811.0101

 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 PAN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOSE KOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:SP/206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), 

correspondente ao zoneamento "Centro - Cláudia", bem como encaminhar 

a Guia e o comprovante de pagamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51816 Nr: 1211-67.2009.811.0101

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR KURTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CAPITAL - A. DA SILVA CHAVES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA MARCARI DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 10.297-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TV CAPITAL - A. DA SILVA CHAVES - 

ME, CNPJ: 04453371000180. 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$ 519,47 (Quinhentos e dezenove reais e 

quarenta e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54474 Nr: 1052-56.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SOCREPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BASMAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ SOCREPPA, Cpf: 02873133953, Rg: 

181.708, Filiação: Joaquim Socreppa e Letícia Círico, data de nascimento: 

24/10/1937, brasileiro(a), natural de Taió-SC, casado(a), aposentado. 

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$ 4.246,14 (Quatro mil e duzentos e quarenta e 

seis reais e quatorze centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83932 Nr: 1036-97.2014.811.0101

 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: JACINTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA, ANTONIO SERGIO 

AGUIAR TEIXEIRA, VALDIR ARAUJO DOS REIS, ANTONIO CANDIDO DA 

SILVA, CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ, JOSÉ CALACA DE MATOS 

JUNIOR, ALAN EDUARDO SILVA, RUBENS BARBOSA DOS SANTOS, 

DORALINA RIBEIRO FRANÇA, ALCENIR DOMINGOS DOS SANTOS, 

RONALDO PEREIRA DA CRUZ, CLAUDIOMIRO SENHORATI, JACKSON 

LINO COELHO, DANILO LIMA FERREIRA, JOSELINO FORTUNATO, MANOEL 

INÁCIO TRINDADE DE SOUZA, RAIMUNDO BISPO DA SILVA, ROSINEIDE 

SOUZA DA SILVA, VILMA LINO COELHO, ADÃO LOPES, SEMAIA 

FERREIRA DA SILVA, GABRIEL SILVA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT, Jacinto Simões - OAB:MT/2.836-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Dorado Rodrigues - 

OAB:5081, Robson Rezende dos Santos - OAB:16428MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados das partes, bem 

como aos Srs. Oficiais de Justiça, da designação da data para o início do 

cumprimento de Mandado de Reitegração de Posse: Data 09/01/2018 à 

02/02/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83932 Nr: 1036-97.2014.811.0101

 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: JACINTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA, ANTONIO SERGIO 

AGUIAR TEIXEIRA, VALDIR ARAUJO DOS REIS, ANTONIO CANDIDO DA 

SILVA, CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ, JOSÉ CALACA DE MATOS 

JUNIOR, ALAN EDUARDO SILVA, RUBENS BARBOSA DOS SANTOS, 

DORALINA RIBEIRO FRANÇA, ALCENIR DOMINGOS DOS SANTOS, 

RONALDO PEREIRA DA CRUZ, CLAUDIOMIRO SENHORATI, JACKSON 

LINO COELHO, DANILO LIMA FERREIRA, JOSELINO FORTUNATO, MANOEL 

INÁCIO TRINDADE DE SOUZA, RAIMUNDO BISPO DA SILVA, ROSINEIDE 

SOUZA DA SILVA, VILMA LINO COELHO, ADÃO LOPES, SEMAIA 

FERREIRA DA SILVA, GABRIEL SILVA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 
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GOMES - OAB:12687-B/MT, Jacinto Simões - OAB:MT/2.836-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Dorado Rodrigues - 

OAB:5081, Robson Rezende dos Santos - OAB:16428MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora 

para que providencie o pagamento de diligências aos Srs. Oficiais de 

Justiça, para cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse, bem 

como das diligências realizadas na data de 05/08/2016, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento das Guias de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), da seguinte forma:

Duas guias no valor de R$ 440,00 referente ao cumprimento realizado em 

05/08/2016;

Duas guias no valor de R$ 440,00 referente ao cumprimento a ser 

realizado em 29/01/2018 a 02/02/2018, todas correspondentes ao 

zoneamento "Gleba Macaco", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 

contar da publicação deste, a fim de que haja tempo hábil para 

cumprimento.

Intimo ainda o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o que for 

necessário para o cumprimento da Reitegração de Posse.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87537 Nr: 1305-05.2015.811.0101

 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): EAMdS, ACdLF, RPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B, Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e, por 

conseguinte, decreto a perda do poder familiar de ELENITA APARECIDA 

MORAES DA SILVA, ANTONIO CORDEIRO DE LIMA FILHO e ROBERTO 

PEREIRA LIMA sobre seus filhos ELOIR APARECIDO MORAES DE LIMA, 

JÚLIO CÉSAR PEREIRA DE MORAES e NATÁLIA APARECIDA MORAES DE 

LIMA, nos termos do artigo 24 da Lei nº 8.069/90, confirmando a liminar 

concedida às fls. 192/193.P.R.I.Ciência ao Ministério Público e Defensoria 

Pública.(...) .Diligências necessárias.Cláudia, 16 de janeiro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 88080 Nr: 1548-46.2015.811.0101

 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: LEÔNIDAS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, bem como seu 

advogado acerca do local, data e horário agendado para a realização da 

perícia, Consultório Biamed, localizado na Rua Campos Sales, nº 1317, 

Bairro Centro, Cláudia/MT, dia 25/01/2018, às 18:00hs, perita nomeada 

Dra. Silvia Mariza Togo Albertini.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 95633 Nr: 1098-35.2017.811.0101

 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: CELSO WERNKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:MT 16035-A, JOSIANE PILATTI - OAB:SC 33611, Mauricio Vieira 

Serpa - OAB:MT12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469 -A, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, bem como seu 

advogado acerca do local, data e horário agendado para a realização da 

perícia, Consultório Biamed, localizado na Rua Campos Sales, nº 1317, 

Bairro Centro, Cláudia/MT, dia 30/01/2018, às 18:45hs, perita nomeada 

Dra. Silvia Mariza Togo Albertini.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100309 Nr: 13-77.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Autos n. 13-77.2018 (Id. 100309)

Carta Precatória.

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo o dia 30 de janeiro de 

2018, às 13:45 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante, sobre a presente decisão, bem 

como SOLICITE-SE cópia do depoimento da testemunha perante a 

autoridade policial se houver, devendo ser encminhada até a data da 

audiência designada no item "1"

4. Ciência ao Ministério Público e intime-se o advogado do réu, via DJE.

 5. Diligências Necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53423 Nr: 10-69.2011.811.0101

 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: PAULO CESAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:12222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO CESAR ALVES, Cpf: 

88110435149, Rg: 1180199-9, Filiação: Getúlio Alves e Emilia de Lima, data 

de nascimento: 14/05/1977, brasileiro(a), natural de Mangueirinha-PR, 

solteiro(a), operador de máquinas/eletrecista, Telefone 66992258875. 

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$ 527,87 (Quinhentos e vinte e sete reais e 

oitenta e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80962 Nr: 107-98.2013.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO SUDESTE 

GOIANO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins Ribeiro - 

OAB:OAB/GO 17.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) in t imada(s) :  ASSOCIAÇÃO DOS 

TRANSPORTADORES DO SUDESTE GOIANO, CNPJ: 09582627000172. 

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 ser lavrada Certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82714 Nr: 83-36.2014.811.0101

 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: AJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o envio de Carta Precatória com finalidade de colher declarações 

da parte Requerida, à Comarca de Sinop/MT, via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83292 Nr: 573-58.2014.811.0101

 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: MAIKEL ANDERSON FOLLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do laudo pericial retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 89437 Nr: 399-78.2016.811.0101

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMAG, ATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17114

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte executada na pessoa de 

seu advogado, para efetuar o pagamento do débito alimentar, no valor 

atualizado de R$ 6.199,82 (seis mil cento e noventa e nove reais e oitenta 

e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado na 

decisão do dia 28/07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 89910 Nr: 585-04.2016.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestarem acerca do laudo pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92782 Nr: 2185-60.2016.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJD, DULCIMAR TEREZINHA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA HENRIQUES DE MORAIS 

CAMARGOS - OAB:118290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da petição retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95426 Nr: 978-89.2017.811.0101

 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: SIDINEIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, bem como seu 

advogado acerca do local, data e horário agendado para a realização da 

perícia, PSF IV, localizado no Bairro Habitar Brasil, Cláudia/MT, dia 

01/02/2018, às 15:00hs, perito nomeado Dr. Tito Hiromi Kakizaki.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99284 Nr: 2952-64.2017.811.0101

 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 PAN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOSE KOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:SP/206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 99284).Ação de Busca e ApreensãoVistos.1. Recebo 

a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 2(...) Assim, 

atendidos os pressupostos legais, DEFIRO liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, e determino a expedição do 

respectivo mandado, devendo constar que a requerida deverá entregar 

junto ao bem, seus respectivos documentos.3. Nomeio para assumir o 

encargo de fiel depositário pessoa a ser indicada pelo credor, lavrando-se 

o respectivo termo de compromisso.4. Defiro os benefícios previstos no 

art. 212, §2º, do CPC e indefiro os pedidos constantes nos itens "g" e "l" 

da petição inicial.5. DEIXO DE PROCEDER a restrição de circulação do bem 

descrito na inicial, uma vez que a parte autora pugnou pela não inserção 

(item b, do pedido). 7. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para 

que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a integralidade da 

dívida pendente (prestações vencidas e vincendas, com os acréscimos 

legais), conforme REsp 1.418.593/MS, acrescida de custas e honorários 

advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento), ou, em 15 
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(quinze) dias, apresente contestação, ainda que tenha efetuado o 

pagamento e pretenda a restituição de valores que entenda pagos a maior 

(art. 3º e §§, Dec-lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04). 8. Int.9. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99722 Nr: 19491-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JERRY ANTONIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 19491-09.2016.811.0015 (Id. 99722)

Agravo em execução penal

Agravante: JERRY ANTONIO SILVA

Vistos.

1. Cuida-se de um Agravo em Execução que estava em trâmite na Vara de 

Execuções Penais da Comarca de Sinop/MT, tendo sido remetido à este 

Juízo, pois o condenado progrediu de regime e encontra-se residindo 

nesta Comarca.

2. Analisando o recurso, verifica-se que a decisão atacada é a que 

regrediu o regime do sentenciado, pugnando a defesa pela progressão do 

réu.

 Considerando que a progressão foi alcançada no executivo de pena às 

fls. 311/313, intime-se o agravante para informar se ainda tem interesse 

no prosseguimento do recurso, no prazo de 10 (dez) dias.

 3. Diligências necessárias.

Cláudia, 15 de janeiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-85.2012.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

S.F.S.DALLA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. AUTOMOTIVE COMERCIO E AUTO PECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1 Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo (artigo 

43 da Lei n° 9.099/95). 2 Intime-se o recorrido para responder em dez dias 

(art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3 Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4 Diligências Necessárias. 

Cláudia, 27 de março de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-85.2012.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

S.F.S.DALLA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. AUTOMOTIVE COMERCIO E AUTO PECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010105-85.2012.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: S.F.S.DALLA COSTA & CIA LTDA - ME Executado: 

REQUERIDO: V. S. AUTOMOTIVE COMERCIO E AUTO PECAS LTDA Vistos 

em correição. 1. Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei 

n. 9.099/95, intime-se a parte executada para que efetue o pagamento da 

dívida no valor apresentado na última atualização trazida na id. retro , 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). 2. 

Certificado o não pagamento, à Contadora Judicial para incidência da multa 

prevista e atualização do débito. 3. Após, conclusos para análise de 

penhora on line e/ou RENAJUD, caso constem como pedidos. 4. Diligências 

necessárias. Cláudia,1 de agosto de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010046-29.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

S.F.S.DALLA COSTA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BORTOLETTI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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 15/02/2018 às 14:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010059-62.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE RISSI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE TITTON (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca 

da Carta Precatória de Citação devolvida, requerendo o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 2. Diligências 

necessárias. Cláudia, 15 de agosto de 2017. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-45.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE JORDANE DOS SANTOS EICKOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE SORAIA WASILEWSKI OAB - MT0017496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Ante o teor da certidão do Gestor Administrativo acerca da 

ocorrência de erro gerado pelo próprio sistema PJE, REVOGO a sentença 

proferida nos autos. 2. Intime-se a parte Autora para querendo apresentar 

impugnação à contestação e documentos juntados, no prazo de 10 (dez) 

dias. 3. Após, conclusos. 4. Int. Cláudia, 18 de dezembro de 2017. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-12.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOUSA ALVES (REQUERIDO)

 

Vistos. 1. Compulsando os autos, denota-se que o Requerido foi citado e 

intimado para comparecer na primeira audiência de conciliação, que não 

ocorreu ante a ausência justificada da parte Autora. Designada nova 

audiência de conciliação, o Requerido não foi intimado, conforme ID. 

9468894. Assim, não há como reconhecer o pedido de revelia do 

Requerido, eis que não intimado para o ato. 2. Diante disso, intime-se a 

parte Autora para informar no prazo de 10 (dez) dias o atual endereço do 

Requerido. 3. Após, paute-se audiência de conciliação. Cláudia, 18 de 

dezembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-87.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:
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DAIANE SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Analisando o feito, constata-se que a parte Autora não 

compareceu na audiência de conciliação, conforme ID. 8156656, o que 

fere o artigo 51, I da Lei n. 9.099/95, resultando na extinção do feito sem 

resolução de mérito. Assim, faculto à parte Autora justificar sua ausência, 

de forma comprovada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob as 

penas da Lei. 2. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos. 

Cláudia, 18 de dezembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-74.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI DA SILVA 06494876137 (REQUERIDO)

 

Vistos. 1. Intime-se a parte Autora para informar o atual endereço da 

Requerida, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Com a informação, paute-se 

audiência de conciliação. Cláudia, 18 de dezembro de 2017. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-97.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR TEIXEIRA DAMIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

OPTICA DO TRABALHADOR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO GOMES GONCALVES OAB - MG0139135A (ADVOGADO)

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. A fim de comprovar as alegações fáticas da parte autora, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de fevereiro de 

2018, às 15:00 horas, inclusive para fins de depoimento pessoal. 2. Ficam 

as partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob pena de 

arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até três (03) 

testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que entenderem 

necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem consigo as 

testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. Int. 4. 

Diligências necessárias. Cláudia, 18 de dezembro de 2017. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-30.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA CHIAMOLERA GALLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA DO TRABALHADOR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO GOMES GONCALVES OAB - MG0139135A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. A fim de comprovar as alegações fáticas da parte autora, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de fevereiro de 

2018, às 14:00 horas, inclusive para fins de depoimento pessoal. 2. Ficam 

as partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob pena de 

arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até três (03) 

testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que entenderem 

necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem consigo as 

testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. Int. 4. 

Diligências necessárias. Cláudia, 18 de dezembro de 2017. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-60.2012.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BERNARDO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIDE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010042-60.2012.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES BERNARDO DE OLIVEIRA - ME 

Promovido: REQUERIDO: MARINEIDE DO NASCIMENTO Vistos. 1. Para 

análise do pedido de penhora on line necessário se faz o CPF da parte 

Requerida. Assim, intime-se a parte Autora para informar o CPF da 

Requerida, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Após, conclusos. Cláudia, 18 de 

dezembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-20.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ESCOLA REGIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Intime-se a parte Requerida para juntar aos autos os 

documentos constantes nas telas que estão na contestação, eis que as 

que foram apresentadas estão ilegíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão quanto à defesa apresentada. 2. Após, conclusos para 

sentença, eis que analisando o feito, comporta-se julgamento antecipado 

da lide. 3. Diligências necessárias. Cláudia, 28 de novembro de 2017. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-82.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY YOTZCHETZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO 

S/A - TELESP) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010187-82.2013.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: SHIRLEY YOTZCHETZ Executado: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO 

S/A - TELESP) Vistos. Trata-se da fase de Execução de Sentença. Sendo 

isto o que basta relatar (Art. 38, LJE), sigo aos fundamentos e ao final 

decido (Art. 489, CPC): Ante a CONCORDÂNCIA pela parte Requerente do 

valor depositado pela parte Requerida, nos termos do artigo 523 do CPC, 

julgo cumprida a sentença com relação a esta demandada, aplicando-se 

subsidiariamente o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se Alvará, em nome do patrono da Requerente, se tiver poderes 

para tanto, ou em nome da parte autora, para o levantamento da quantia 

depositada na conta judicial informada no evento 7922161 e 7922157. 
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P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. 

Diligências necessárias. Cláudia, 28 de novembro de 2017. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010119-64.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEIER HOFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BORTOLETTI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

REJANE CRISTINA ANDERLE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se houve o 

pagamento do débito ou requerer o que de direito, sob pena de extinção 

do feito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000161-08.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO PEDRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL HEITOR GARBIN PEREIRA OAB - RS86411 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora 

para, querendo, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-67.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA HOFFMANN COVER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO FARES PAULO OAB - MT0017333A (ADVOGADO)

FERNANDO JOSE GARCIA OAB - SP0134719A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Recebo o recurso apresentado pela parte Reclamada em ambos 

os efeitos (art. 43), sobretudo considerando-se que o seu recebimento 

apenas no efeito devolutivo implicaria na admissão da execução provisória 

do julgado com o conseqüente prosseguimento até o levantamento do 

dinheiro ou bens, situação essa desnecessária nos autos, seja pela 

notória celeridade no julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, 

seja porque a parte sucumbente ostenta higidez financeira para solver o 

débito, se efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da 

sentença ora hostilizada. 2. Intime-se o recorrido para responder em dez 

dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 28 de novembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-56.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO SMANHOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

março de 2018, às 16:00 horas. 2. Intimem-se, as partes, inclusive para 

fins de depoimento pessoal do autor. 3. No mais, permanece o já decidido 

na decisão proferida em 04.05.2017. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 

16 de janeiro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-56.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO SMANHOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

março de 2018, às 16:00 horas. 2. Intimem-se, as partes, inclusive para 

fins de depoimento pessoal do autor. 3. No mais, permanece o já decidido 

na decisão proferida em 04.05.2017. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 

16 de janeiro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-72.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos. 1. Intime-se a parte Autora para emendar a inicial, no prazo legal, 

sob pena de indeferimento, eis que a ação foi direcionada em face de 

HORING & CIA LTDA EPP, mas pela leitura da inicial, consta como parte 

Requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A, BANCO BRADESCO E FIDC NPL 1. 

Ainda, há divergências no tocante ao valor negativado: R$ 365,00 e R$ 

190,39. Por fim, o autor não anexou qualquer documento comprobatório de 

suas alegações, bem como procuração adjudicia, declaração de pobreza 

e documentos pessoais. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem conclusos. 3. Diligências necessárias. Cláudia, 16 de janeiro de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000167-15.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE PEZZI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVAIR SCHONARTH (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 20/03/2018 às 14:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000174-07.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

PONTES INSUMOS AGRICOLAS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GRAGEL (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 20/03/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000001-46.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO REGUER MACHADO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 05/04/2018 às 14:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000172-37.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DILL RODRIGUES (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 05/04/2018 às 14:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000002-31.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAICILENE DA COSTA (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 05/04/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-21.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos. A parte Autora devidamente intimada não compareceu 

à audiência de conciliação, sem justificativa, demonstrando, desta forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95 dispõe que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; (...)”. Assim, desnecessária sua 

intimação prévia para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor 

do disposto no artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 

1º da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. 

Desde já defiro o desentranhamento dos documentos juntado pelas 

partes, mediante recibo e cópia nos autos. Nos termos do artigo 51, § 2º 

da Lei n. 9.099/95, condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo. Cláudia, 18 de dezembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-96.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ALVES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos. A parte Autora devidamente intimada não compareceu 

à audiência de conciliação, sem justificativa, demonstrando, desta forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95 dispõe que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; (...)”. Assim, desnecessária sua 

intimação prévia para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor 

do disposto no artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 

1º da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. 

Desde já defiro o desentranhamento dos documentos juntado pelas 

partes, mediante recibo e cópia nos autos. Nos termos do artigo 51, § 2º 

da Lei n. 9.099/95, condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo. Cláudia, 18 de dezembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-14.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos. A parte Autora devidamente intimada não compareceu 

à audiência de conciliação, sem justificativa, demonstrando, desta forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95 dispõe que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; (...)”. Assim, desnecessária sua 

intimação prévia para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor 

do disposto no artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 

1º da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. 

Desde já defiro o desentranhamento dos documentos juntado pelas 

partes, mediante recibo e cópia nos autos. Nos termos do artigo 51, § 2º 

da Lei n. 9.099/95, condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo. Cláudia, 18 de dezembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-07.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AURI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos. A parte Autora devidamente intimada não compareceu 

à audiência de conciliação, sem justificativa, demonstrando, desta forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95 dispõe que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; (...)”. Assim, desnecessária sua 

intimação prévia para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor 

do disposto no artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 

1º da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. 
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Desde já defiro o desentranhamento dos documentos juntado pelas 

partes, mediante recibo e cópia nos autos. Nos termos do artigo 51, § 2º 

da Lei n. 9.099/95, condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo. Cláudia, 18 de dezembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-37.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AURI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos. A parte Autora devidamente intimada não compareceu 

à audiência de conciliação, sem justificativa, demonstrando, desta forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95 dispõe que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; (...)”. Assim, desnecessária sua 

intimação prévia para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor 

do disposto no artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 

1º da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. 

Desde já defiro o desentranhamento dos documentos juntado pelas 

partes, mediante recibo e cópia nos autos. Nos termos do artigo 51, § 2º 

da Lei n. 9.099/95, condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo. Cláudia, 18 de dezembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-22.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AURI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos. A parte Autora devidamente intimada não compareceu 

à audiência de conciliação, sem justificativa, demonstrando, desta forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95 dispõe que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; (...)”. Assim, desnecessária sua 

intimação prévia para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor 

do disposto no artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 

1º da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. 

Desde já defiro o desentranhamento dos documentos juntado pelas 

partes, mediante recibo e cópia nos autos. Nos termos do artigo 51, § 2º 

da Lei n. 9.099/95, condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo. Cláudia, 18 de dezembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61528 Nr: 597-45.2012.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Livercinda Gomes Barboza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte requerente para que comprove o prévio requerimento 

administrativo no prazo de 05 (cinco) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Às providência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64824 Nr: 266-92.2014.811.0105

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLAS, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Rondonia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de bens e DETERMINO à 

parte autora a apresentação de cálculo da dívida atualizado, com atenção 

ao início das parcelas, uma vez que os meses de abril, maio e junho de 

2012 estão sendo executados nos autos em apenso (Cód. 64825).Após a 

apresentação do cálculo, CONCLUSOS para deliberação.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62884 Nr: 276-73.2013.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Firmino Cardoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES 

- OAB:21072/O, Carlos Roberto Ferreira Martins - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 68 a parte autora constituiu novo procurador, contudo nada 

requereu com a finalidade de impulsionar o feito.

Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para que impulsione o feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, na forma do 

art. 485, III, do CPC.

Sem prejuízo do supradeterminado, DETERMINO à Serventia que atualize o 

cadastro do processo junto ao sistema APOLO no que toca ao advogado 

da parte autora.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76128 Nr: 3158-03.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Lins Duarte, MOISES SANTOS 

ZERBINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Medeiros - 

OAB:6395-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Causídico acerca da 

decisão de ref: 114, que designou a audiência de continuação para o dia 

30/01/2018, às 15:00 h.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63310 Nr: 712-32.2013.811.0105
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KKSL, DdSCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono o feito com a finalidade intimar a parte autora para 

apresentar, no prazo de 05 dias, novo endereço da parte requerida.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61947 Nr: 1016-65.2012.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fls. 41, em que a parte autora pede 

desistência da ação de alimentos a fim de se mantenha somente a 

divórcio, cumpre esclarecer que a capacidade postulatória pertence tão 

somente ao seu advogado, motivo pelo qual, com supedâneo no art. 485, § 

1º, determino a intimação pessoal do autor, para que se manifeste no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68834 Nr: 1399-38.2015.811.0105

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNP, DLNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para que 

se manifeste, no prazo de 05 dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça 

de referência 16.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72605 Nr: 1064-82.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPA, MHPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:20257B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o Douto Magistrado se ausentará da comarca por conta 

de convocação para curso de capacitação e, portanto, estará 

impossibilitado de realizar as oralidades designadas neste Juízo, 

REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 25/01/2018 às 

15h00min.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80384 Nr: 2429-40.2017.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDSS, JFdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O casal alega que adquiriu onerosamente bens durante a união estável, os 

quais são objeto de partilha nos presentes autos.

Contudo, os requerentes não trouxeram prova acerca da propriedade 

destes.

Outrossim, os requerentes pleiteiam o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, todavia, não apresentaram a necessária 

declaração de pobreza, documento indispensável para analisar tal pedido.

Destarte, INTIMEM-SE os requerentes para que tragam aos autos: I - prova 

documental dos bens indicados na petição inicial; e II – declaração de 

hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 25026 Nr: 728-98.2004.811.0105

 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: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS 

DA GLEBA SÃO FRANCISCO-AGROFAN, APARECIDO CLAUDENIR 

CRIVELARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVILIO MASCARELLO, MINERAÇÃO 

ARIPUANÃ S/A, COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE RONDÔNIA LTDA. 

- COPEGRO, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Marcelo Cardoso de 

Oliveira - OAB:3598, MARISA APARECIDA DIAS DA SILVA - 

OAB:1.812/RO, RAFAEL CUNHA RAFUL - OAB:4896, Rubens Devet 

Genero - OAB:3543/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ MASSARO - 

OAB:20633/PR, Felipe Pelegrini - OAB:16064, James Leornardo 

Parente Ávila - OAB:5.367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, 

NELSON MAIA TIMO - OAB:5077/MT, Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:7074/O, Pedro Evangelista de Ávila - OAB:1823, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10059

 c) JULGO PROCEDENTE a pretensão possessória de ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES AGROPE C U Á R I O S  D A  G L E B A  S ÃO 

FRANCISCO-AGROFAN, razão por que concedo a REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE da área de 34.910,44 ha (trinta e quatro mil hectares, novecentos 

e dez ares e quarenta e quatro deciares), localizada do lado esquerdo do 

Rio Madeirinha (onde se encontrava a sede da AGROFRAN), devendo ser 

considerados os marcos aferidos na perícia realizada na ação Cautelar 

Incidental de Produção Antecipada de Provas n. 153/2007para fins de 

cumprimento da medida (fl. 1.076).Por oportuno, EXPEÇA-SE MANDADO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE contra Rovílio Mascarelho, Mineração 

Aripuanã S/A. e Cooperativa Dos Garimpeiros De Rondônia Ltda. – 

Copegro. Por conseguinte, EXTINGO este feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.Por conseqüência, CONDENO 

Rovílio Mascarelho, Mineração Aripuanã S/A. e Cooperativa Dos 

Garimpeiros De Rondônia Ltda. – Copegro ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários de sucumbência no importe 

de 20% sobre o valor da causa, percentual que leva em conta o tempo de 

tramitação dos autos e alteração para diversas comarcas, dificultando, ao 

longo dos anos, uma solução segura e justa ao caso (art. 85, § 2º, do 

CPC).Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.P.I.C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62949 Nr: 343-38.2013.811.0105

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 156 de 760



 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 343-38.2013.811.0105 (62949).

 Espécie: Alimentos- lei especial nº 5.478/68->procedimentos regidos por 

outros códigos

Representante (requerente): Marta Martin

Executado: José Vaz Cândido

PRESENTES

Juiz Substituto: Ricardo Frazon Menegucci.

Promotor de Justiça Substituto: Willian Oguido Ogama

 OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a presença dos acima apontados, bem 

como a ausência de ambas as partes.

Dada a palavra ao Promotor este assim se manifestou: “MMº Juiz, nada a 

requerer”.

DELIBERAÇÃO:

Pelo MM. Juiz foi assim deliberado: “Vistos em caráter de mutirão de 

audiências. Intime-se a parte exeqüente para que apresente cálculo 

atualizado da dívida exequenda. Após a vinda dos memoriais aos autos 

expeça-se carta precatória conforme requerido ás fls. 56. Ás 

providencias”. Publicada na audiência, as partes saem intimadas.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Camily S. Ribeiro, assessora de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76128 Nr: 3158-03.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Lins Duarte, MOISES SANTOS 

ZERBINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Medeiros - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos etc.

Com a finalidade de continuar com a instrução processual dos presentes 

autos, DESIGNO para o dia 30 de janeiro de 2018, às 15h00min, a 

audiência de continuação de instrução e julgamento, ocasião em que 

serão ouvidas as testemunhas arroladas por ambas as partes que não 

foram inquiridas, bem como interrogados os réu.

INTIMEM-SE as partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77728 Nr: 975-25.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal em trâmite para apurar suposto crime de estupro 

de vulnerável praticado, em tese, por ADEMAR PEREIRA.

Em audiência realizada no dia 15 de dezembro de 2017 a instrução foi 

encerrada. Na mesma solenidade a acusação apresentou alegações finais 

orais, enquanto a defesa pugnou para que sua manifestação derradeira 

fosse por escrito, bem como deduziu pedido de revogação da prisão 

preventiva, sob o argumento de que há constrangimento ilegal em razão 

de suposto excesso de prazo.

Instado a se manifestar, o ‘parquet’ opinou contrariamente.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Com efeito, ante o final da instrução processual não há se falar em 

constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo.

Isto porque o réu está em vias de receber a prestação jurisdicional, por 

meio de sentença, seja ela absolutória ou condenatória.

Inclusive, neste teor é o enunciado da súmula n. 52 do Superior Tribunal 

de Justiça, segundo a qual, "encerrada a instrução criminal, fica superada 

a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

Insta ressaltar que o que impede a prolação da sentença é o fato de a 

defesa não ter apresentado alegações finais orais na audiência, razão 

pela qual não há se falar em incúria estatal quanto à condução do 

processo.

No mais, persistem os pressupostos para a manutenção da prisão 

preventiva do réu.

Nesta senda, não há se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de 

prazo.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão do 

acusado.

Cumpram-se demais determinações exaradas na solenidade realizada em 

15 de dezembro de 2017.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78256 Nr: 1312-14.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHON, FAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCIELI AMANDA DE OLIVEIRA, Rg: 

2159866-5, Filiação: Maricelma de Souza Oliveira e Roberval Costa, data 

de nascimento: 02/12/1995, brasileiro(a), natural de Brasnorte-MT, 

solteiro(a), dona de casa, Telefone (66) 98150-6683. 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: Pelo MM. Juiz foi assim deliberado: “Vistos etc. Trata-se de 

ação de alimentos proposta por P.H.O.N, representado pela sua 

genitoraFrancieli Amanda de Oliveira, em desfavor de Igor Henrique da 

Silva Nascimento. Decido. Reza o art.7º da Lei 5.478/68 que o não 

comparecimento do autor à audiência determina o arquivamento do pedido. 

Dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC, que presumem-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Outrossim, o 

art. 77, V, do CPC, determina que é dever das partes declinar o endereço 

onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que 

ocorrer qualquer modificação, seja ela temporária ou definitiva. Dessa 

forma, haja vista que a parte autora não observou o seu dever de 

comunicar a alteração de endereço ao Juízo, é de rigor a extinção da 

presente ação. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, III, do CPC c.c art. 

7º da Lei 5.478/68, extingo a presente ação sem resolução do mérito. 

Descabe condenação e custas ao pagamento de honorários advocatícios 

de sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe. P.R.I”. Publicada na audiência, as partes 

saem intimadas.Nada mais havendo a consignar, por mim, Camily S. 

Ribeiro, assessora de Gabinete, foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

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, EDELVAN MEZOMO 

MAURER , digitei.

Colniza, 09 de janeiro de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78605 Nr: 1541-71.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALS, JPALB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos em sentença trata-se de 

ação de alimentos proposta por J.P.A.L.B., representado por Cristina 

Lopes Silverio em face de Wilson Bedone da Silva. Recebida a incial 

determinou-se a citação do requerido e a intimação das partes para 

comparecerem em audiência. A parte requerida devidamente intimada 

deixou de comparecer à solenidade de forma injustificada. DECIDO. Pois 

bem, como é sabido a ausência da parte autora em audiência importa 

necessariamente no arquivamento do feito, nos moldes do art. 7° da lei 

5.478/68, que dispõe: Art. 7º O não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de 

confissão quanto à matéria de fato. Desta feita sendo esta a situação 

presenciada, caminho outro não encontro senão o de determinar o 

arquivamento dos autos. CONCLUSÃO: Determino o arquivamento dos 

autos com fulcro no art. 7° da lei 5.478/68. Publicada em audiência saem 

os presentes intimados. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82759 Nr: 3865-34.2017.811.0105

 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: Francisco Haroldo do Prado, Sebastião Mauro do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Butisk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECI ZEFFIRO - OAB:144555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com a finalidade 

intimar a parte autora para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83860 Nr: 4508-89.2017.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Fozi José Jorge, Magali Pereira Leite, Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel de Tal, Outros, Ronaldo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO GEBHARD DE 

AGUIAR - OAB:50.240, João Vitor T. Ono Cardoso - OAB:14.051, 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26966, WILLIAM 

PEREIRA LAPORT - OAB:44.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e nos termos do Provimento 56/2007 

CGJ, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o(s) exequente(s), na 

pessoa de seu(s) advogado(s), via DJE, para recolher(em) o valor de 

diligência de Oficial de Justiça, margeado no importe de R$ 17.337,60 

(dezessete mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), a 

serem recolhidos por intermédio de guia própria a ser expedida no portal 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-20.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDIANE INACIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA OAB - PR0060663A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado em razão do art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte 

requerida com a finalidade de suprir omissão apontada na sentença de fls. 

135/137. A omissão consistiria na falta de indicação dos índices de 

correção e incidência de juros de mora. A parte embargada apresentou 

suas contrarrazões pugnando pelo improvimento dos embargos de 

declaração opostos. Vieram-me os autos conclusos para deliberações. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na forma do artigo 48, caput, da 

Lei Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. 

Perlustrando os autos denoto que o embargante tem razão, eis que, por 

um lapso deste Magistrado, na sentença condenatória à obrigação de 

pagar quantia certa não há menção quanto à correção monetária e 

incidência de juros sobre o montante fixado. Nesta senda, é de rigor o 

provimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada. 

Dessa forma, passa a constar na parte dispositiva da sentença 

vergastada: II - Condenar a instituição financeira requerida ao pagamento 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais 

causados à parte requerente, cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da publicação da decisão, nos termos da Sumula 362 

do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 

n. 54 do STJ. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO a pretensão constante 

nos presentes embargos declaratórios, para sanar a omissão da sentença 

prolatada, nos termos do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95 c/c 

artigo 1.022, §1º, inciso I, do CPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza-MT, 11 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-20.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDIANE INACIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA OAB - PR0060663A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado em razão do art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte 

requerida com a finalidade de suprir omissão apontada na sentença de fls. 

135/137. A omissão consistiria na falta de indicação dos índices de 

correção e incidência de juros de mora. A parte embargada apresentou 

suas contrarrazões pugnando pelo improvimento dos embargos de 

declaração opostos. Vieram-me os autos conclusos para deliberações. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na forma do artigo 48, caput, da 

Lei Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. 

Perlustrando os autos denoto que o embargante tem razão, eis que, por 

um lapso deste Magistrado, na sentença condenatória à obrigação de 
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pagar quantia certa não há menção quanto à correção monetária e 

incidência de juros sobre o montante fixado. Nesta senda, é de rigor o 

provimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada. 

Dessa forma, passa a constar na parte dispositiva da sentença 

vergastada: II - Condenar a instituição financeira requerida ao pagamento 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais 

causados à parte requerente, cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da publicação da decisão, nos termos da Sumula 362 

do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 

n. 54 do STJ. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO a pretensão constante 

nos presentes embargos declaratórios, para sanar a omissão da sentença 

prolatada, nos termos do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95 c/c 

artigo 1.022, §1º, inciso I, do CPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza-MT, 11 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000050-12.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA BENILDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

que tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010034-08.2011.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

GIDELVAN DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT0011455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos etc. EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor da parte 

exequente, observando-se os poderes conferidos à sua procuradora no 

instrumento de procuração. COMUNIQUE-SE pessoalmente a parte 

exequente quanto à autorização para levantamento da quantia depositada 

(ID 8886288). INTIME-SE a parte executada para que se manifeste sobre a 

petição de ID 8886303. DETERMINO à Secretaria que proceda-se com a 

atualização da distruição, uma vez que o feito se encontra em fase de 

cumprimento de sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza-MT, 06 de 

novembro de 2017. (ASSINADO DIGITALMENTE) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz Substituto

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para depositar a 

diligência do Sr. Oficial de Justiça a fim de dar fiel cumprimento ao 

despacho de fls. 58/59.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77919 Nr: 4081-13.2017.811.0099

 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: IVO POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMAO DA ROSA - 

OAB:2982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, deixa-se de conceder a tutela antecipada neste 

momento, POSTERGANDO-SE a análise para momento ulterior à 

manifestação da Fazenda Pública, o que deve ocorrer em 72 horas.Deve 

ficar bem claro que, embora recebida a Inicial, não se promoverá a Citação 

neste momento, considerando, como sói ocorrer neste Juízo, o 

fracionamento das etapas procedimentais em casos de tutela antecipada 

contra a Fazenda Pública. Assim, à SECRETARIA para: I.INTIMAR o Estado 

de Mato Grosso, através de seu representante legal, para, em 72 horas a 

contar da intimação, manifestar-se sobre o pedido relacionado à tutela 

antecipada;II.Proceder às diligências observando o art. 212, §2º, do 

CPC/15;III.Após, com ou sem manifestação, IMEDIATAMENTE conclusos 

para análise da concessão ou não da tutela antecipada.Serve a presente 

como OFÍCIO/MANDADO/PRECATÓRIA.Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 07 

de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73870 Nr: 1329-68.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRDSS, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS, ADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais motivos, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE A GUARDA 

PROVISÓRIA a IVONE RODRIGUES DE SOUZA SILVA e APARECIDO 

GONÇALVES DA SILVA.IV DELIBERAÇÕES FINAISPor fim, deixa-se de 

designar audiência de conciliação considerando que a parte-autora optou 

por sua não designação, ante a impossibilidade de comparecimento dos 

genitores, ora requeridos.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR os 

requerentes da presente decisão;2.CITAR a requerida por meio de Carta 

Precatória, isto para que fique formalmente ciente do processo, bem como 

para que no prazo o prazo de 15 dias apresente resposta (inclusive 

contestação), atentando-se ao disposto no art. 344, do CPC;3.CITAR o 

requerido por Edital, no prazo legal, isto para que fique formalmente ciente 

do processo, bem como para que no prazo o prazo de 15 dias apresente 

resposta (inclusive contestação), atentando-se ao disposto no art. 344, do 

CPC. OBS: o Edital também deverá ser divulgado no DJE;4.NÃO HAVENDO 

apresentação de resposta por alguém citado via Edital, nomear Curador 

para tanto (a partir da lista constante da Secretaria, obedecendo à 

alternância);5.DETERMINAR à Equipe Interdisciplinar vinculada ao Juízo 

para que realize estudo psicossocial na residência dos requerentes OBS.: 

o Relatório deve ser entregue 20 dias após o dia da visita; 6.EXPEDIR o 

Termo de Guarda Provisória em nome de IVONE RODRIGUES DE SOUZA 

SILVA e APARECIDO GONÇALVES DA SILVA.7.CIENTIFICAR o Ministério 

Público.8.Após respostas, ao autor para impugnação. Após, ao Ministério 

Público (caso não seja o autor);9.Após, com a juntada do relatório, da 

resposta/contestação (ou decurso de prazo) e da impugnação, 

conclusos. Intimar.Cumprir, COM URGÊNCIA.Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA considerando a celeridade 

processual pretendida. Cotriguaçu/MT, 07 de dezembro de 2017.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76074 Nr: 2878-16.2017.811.0099

 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: ADILSON PAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGOS SÃO 

PEDRO LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pela falta de requisitos ensejadores da 
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medida.IV DISPOSIÇÕES FINAISObservando o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

28 de fevereiro de 2018, às 15h00min, na sala de audiências do Fórum 

desta Comarca.Por fim, DEFERE-SE o pedido de atualização do valor da 

causa, passando de R$213.942,70 (duzentos e treze mil novecentos e 

quarenta e dois reais e setenta centavos) para R$280.318,42 (duzentos e 

oitenta mil trezentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), conforme 

requerido pela parte-autora no aditamento à inicial (ref. 09).Por isso, à 

SECRETARIA para:1.REMETER os autos à Central de Distribuição para 

correção do valor da causa, conforme acima deferido;2.INTIMAR a 

parte-autora da presente decisão, bem como para comparecer à audiência 

de conciliação;3.CITAR a requerida, isto para que fique formalmente ciente 

do processo, para que compareça à audiência ACOMPANHADA de 

advogado, bem como de que, após a audiência (comparecendo ou não), 

inicia-se o prazo para apresentação de resposta (inclusive 

contestação).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 SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76925 Nr: 3482-74.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILVANI P DE L TONETTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO pela falta de requisitos 

ensejadores da medida, conforme acima explicitado.IV DISPOSIÇÕES 

FINAISPor isso, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora da presente 

decisão;2.CITAR a parte executada para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC).(...).Cotriguaçu/MT, 18 de 

dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77919 Nr: 4081-13.2017.811.0099

 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: IVO POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMAO DA ROSA - 

OAB:2982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, neste estágio processual, INDEFERE-SE o pedido de 

tutela provisória de urgência para declarar a extinção do crédito 

formalizado através de processo administrativo nº. 68167/2008 que 

decorreu do auto de infração nº. 116272/2007.IV DISPOSIÇÕES FINAISPor 

fim, DEIXA-SE de designar audiência de conciliação, considerando a 

parte-autora ter optado pela sua não realização (art. 319, VII, do CPC).IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a 

parte-autora da presente decisão;1.CITAR a requerida, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias responder (inclusive contestar), podendo incorrer nos 

efeitos da revelia, previstos no artigo 344 do CPC;2.Havendo na 

contestação fatos modificativos ou extintivos de direito (art. 350, do CPC), 

VISTAS à parte-autora para, querendo, impugnar a contestação;3.Após, 

conclusos. Intimar.Cumprir.Serve a presente decisão como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 18 de dezembro de 

2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75834 Nr: 2699-82.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ELIO BATISTA SALES , ADELAINE ROBERTO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

DEFERE-SE o postulado pelo Ministério Público à ref. 15.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR pessoalmente ADELAINE ROBERTO SALES, através de seu 

representante legal, SR. ELIO BATISTA SALES, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe se está recebendo de forma regular e contínua a 

medicação almejada (Oxcarbamazepina 600mg ou Trileptil 600mg);

2. Com a resposta ou decorrido o prazo sem ela, REMETER os autos ao 

Ministério Público para manifestação quanto à manutenção da demanda;

3. Após, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 17 de janeiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 64093 Nr: 871-56.2014.811.0099

 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: GELMINA LUIZA LORENZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A, NIPOFLEX - CRÉDITO FÁCIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:16727, 

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/O

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 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, ELIAS FERREIRA WERLE, EDNEIA MARIA DIAS

 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

 Vistos.

Verifica-se que a ré Ilana Gomes dos Passos compareceu em Juízo para 

informar seu atual endereço, qual seja: Travessa 25 de agosto, S/N 

(próximo ao mercado Paulista), bairro Vila Nova, em Cotriguaçú, telefone: 

[66] 9.8451-9777 (ref. 322).

Na oportunidade, Ilana assinou Termo de Apelação, expressando seu 

desejo em recorrer da sentença proferida, conforme pode ser visto à ref. 

326.

Ainda, considerando a alegação de hipossuficiência, foi-lhe nomeada 

como dativa a nobre advogada Dra. Andréa Cristina Gomes de Jesus 

(OAB/MT – 21.383).

Por último, verifica-se que o Ministério Público interpôs Recurso de 
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Apelação à ref. 323, contra a sentença proferida, pendente de razões.

Assim, determino que a Secretaria certifique a tempestividade dos 

recursos interpostos. Ao mesmo tempo, deverá a Secretaria solicitar 

informações sobre o cumprimento da Carta Precatória expedida à 

Comarca de Colniza, certificando nos autos. Após, conclusos.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

De Aripuanã para Cotriguaçú/MT, 10 de janeiro de 2018.

Daiane Marilyn Vaz

Juíza Substituta em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77105 Nr: 3825-52.2017.811.0105

 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: GENERINO SEBASTIÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO GONÇALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, por entender que os argumentos expostos na Inicial e os 

documentos juntados não permitem de plano uma compreensão segura da 

controvérsia de índole possessória, DESIGNA-SE audiência de justificação 

(sempre frisando a possibilidade de conciliação), para o dia 21 de 

fevereiro de 2018, às 17h00min, na sala de audiências do Fórum desta 

Comarca.Ressalta-se que as partes devem comparecer acompanhadas 

de seus advogados (conferida a possibilidade de, não tendo condições, 

ser nomeado um Defensor), podendo, inclusive, arrolar testemunhas.Por 

isso, à SECRETARIA para:a)CITAR a parte requerida para comparecer a 

audiência acima designada, conforme preceitua o artigo 562 do Código de 

Processo Civil, devendo constar no mandado que o prazo para contestar 

a ação será contado da decisão que deferir ou não a medida liminar, nos 

termos do artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil;b)INTIMAR a parte-autora para comparecer na referida 

audiência.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 17 de janeiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78041 Nr: 4144-38.2017.811.0099

 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: LEONICE BARBOSA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Incialmente, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto nos 

artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, isso porque a parte-autora 

não indicou a opção de realização ou não de audiência de conciliação ou 

de mediação (art. 319, VII, do CPC), o que seria fundamental nesta fase 

inicial do processo e levando em conta a natureza da demanda.

 Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o requerente, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo:

a) Apresentar a opção pela realização ou não de audiência de conciliação 

ou de mediação, nos termos do artigo (art. 319, VII, do CPC).

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 17 de janeiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78339 Nr: 4307-18.2017.811.0099

 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: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO DE LIMINAR” ajuizada por Banco Honda S/A contra Poliane 

Roberta Pereira Silva.

 Inicialmente, verifica-se que os autos foram endereçados para o Juízo 

desta Comarca. Todavia, constato que a requerida reside em Conquista 

D’Oeste/MT, conforme se depreende de sua qualificação. Transcreve-se:

POLIANE ROBERTA PEREIRA SILVA, Brasileiro(a), SOLTEIRO (A), 

AUTÔNOMO (A), portador (a) da cédula de identidade RG 17342945, 

inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 04681272167, residente e domiciliado na 

Rua Das Jaboticabeiras, 1681, Centro, Conquista Doeste, MT, CEP: 

78254-000.

Ademais, o Aviso de Recebimento (AR) de fls. 40/41, utilizado para 

comprovar a constituição de mora, apresenta o mesmo endereço, qual 

seja, Rua Das Jaboticabeiras, 1681, Centro, Conquista Doeste, MT, CEP: 

78254-000, sendo assinado pela requerida.

Tal situação, faz subentender que a requerida não reside nesta Comarca.

Assim, considerando os princípios da boa-fé e da cooperação processual, 

à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas informe se tem interesse na tramitação dos 

autos nesta Comarca;

2. Caso tenha interesse, requeira o que entender de direito, tomando as 

providências necessárias, isto no mesmo prazo;

3. Após, com resposta ou decorrido o prazo, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Serve a presente com MANDADO/PRECATÓRIA.

De Aripuanã para Cotriguaçú/MT, 10 de janeiro de 2018.

Daiane Marilyn Vaz

Juíza Substituta em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35040 Nr: 1451-28.2010.811.0099

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, CESAR FRANCISCO ARANIBAR ZAVALETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427/O, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:10363-A/MT, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...[...] Por todo o exposto, à SECRETARIA para:1.INICIALMENTE, 

INTIMAR a parte-autora, devendo informar se houve a Perícia e qual 

médico a fez;2.Formalizar a nomeação, nos termos já explicados, 

INTIMANDO o perito visando à aceitação do encargo ou recusa por motivo 

legítimo (art. 157 do CPC), sublinhando-se o contido no art. 473, §3º, do 

CPC;3.FIXA-SE o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da realização do 

exame, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do CPC), podendo 

ser prorrogado por metade do prazo, desde que por motivo justificado (art. 

476 do CPC);4.Após a nomeação (e passado o prazo para a recusa), 

INTIMAR as partes (por meio de seus advogados/representantes), isso 

para os fins e nos termos do art. 465, §1º, do CPC. Em caso de juntada de 

quesitos NESTE MOMENTO (sendo possível já constar lista de quesitos), 

deve ser dada ciência à parte contrária (art. 469, parágrafo único, do 

CPC);5.Após juntados os quesitos (ou se já existentes nos autos), 

ENCAMINHAR ao perito cópia dos quesitos, ficando autorizada, se 

necessário, a carga dos autos;6.Estabelecida e informada pelo perito a 
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data, hora e local para a realização da perícia médica, DAR CIÊNCIA às 

partes, bem como INTIMAR o periciando para comparecimento;7.Após 

juntada do Laudo, INTIMAR as partes para se manifestarem sobre o 

Laudo, bem com para, havendo assistente técnico, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, §1º, do CPC), além de ESPECIFICAREM 

PROVAS, bem como se desejam audiência de instrução;8.Por fim, após o 

cumprimento do acima especificado, conclusos.Serve o presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 16 de janeiro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63396 Nr: 277-42.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR VAIS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos...

 Encerrada a instrução criminal, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes, concedendo-se o prazo sucessivo de 5 dias para a 

apresentação de memoriais, “ex vi” do art. 403, §3º, do CPP;

2. Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Cotriguaçu, 13 de setembro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74572 Nr: 1854-50.2017.811.0099

 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: MDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE o pedido inicial e DETERMINA-SE 

que seja expedido o Alvará em favor dos requerentes MARCIA DOS 

SANTOS TORRES E WERIK TORRES DE CARVALHO para que procedam 

ao saque dos saldos de FGTS deixados por Cícero Pereira de Carvalho, 

brasileiro, casado, falecido, CPF: 039.264.771-05, Rg: 1129890 SSP/RO, 

filiação: Cícero José João de Carvalho e Maria José Pereira de Carvalho. 

Consequentemente, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

DEFERIDO o benefício da justiça gratuita (ref. 04), 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 FINAIS Por fim, à SECRETARIA 

para:1.EXPEDIR o competente Alvará Judicial em favor dos requerentes 

MARCIA DOS SANTOS TORRES E WERIK TORRES DE CARVALHO para 

que procedam ao saque dos saldos de FGTS deixados por Cícero Pereira 

de Carvalho, brasileiro, casado, falecido, CPF: 039.264.771-05, Rg: 

1129890 SSP/RO, filiação: Cícero José João de Carvalho e Maria José 

Pereira de Carvalho;2.CIENTIFICAR o Ministério Público.Nomeado como 

Defensor, fixam-se como honorários advocatícios ao advogado JOCIMAR 

FERREZ – OAB/MT n° 18.766, o valor de 02 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 presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 17 de janeiro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76925 Nr: 3482-74.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILVANI P DE L TONETTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que recolha o 

valor da dililgência do Oficial de Justiça por meio do sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76941 Nr: 3493-06.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o conteúdo das certidões exaradas pelo Oficial de Justiça 

às refs. 16 e 19, cancelo a audiência designada para o dia 22.01.2018.

No mais, imprescindível a manifestação do advogado da parte autora 

quanto ao conteúdo das certidões acima mencionadas.

Por isso, determino que a Secretaria intime o advogado, Dr. Emerson 

Monteiro Tavares, para que se manifeste quanto às informações contidas 

nas certidões supramencionadas, no prazo de cinco dias.

Ato contínuo, remeta-se o processo ao Ministério Público para 

manifestação, em igual prazo.

Após, conclusos.

Diligências necessárias.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

De Aripuanã para Cotriguaçú/MT, 09 de janeiro de 2018.

Daiane Marilyn Vaz

Juíza Substituta em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77703 Nr: 3913-11.2017.811.0099

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI DE SOUZA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, reputam-se inválidos os documentos juntados, considerando que 

a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.III DISPOSITO Desta forma, INDEFERE-SE a petição 

inicial, nos termos do art. 321 do CPC.Por consequência EXTINGUE-SE O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.Transitada em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações de praxe.Publicar. Intimar. CumprirServe cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 17 de janeiro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78226 Nr: 4259-59.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, FRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Túrmina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/4 (um quarto) do 

salário mínimo (R$235,00 na data de hoje).IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Noutro giro, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência 

de conciliação para o dia 28.02.2018, às 14h10min, na sala de audiências 
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da Vara Única do Fórum desta Comarca.No mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência;2.CITAR a parte-requerida para conhecimento do 

processo, bem como INTIMÁ-LA para pagar os alimentos provisórios 

fixados (R$235,00), os quais deverão ser pagos até o dia 10 de cada 

mês, a contar da presente intimação, além de INTIMÁ-LA a comparecer à 

audiência de conciliação, acompanhada de advogado, sendo que o não 

comparecimento injustificado será sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa;3.FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a 

parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo 

de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC;4.INTIMAR o Ministério Público para 

comparecer à audiência.Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA considerando a eficiência e a celeridade 

processual pretendida. Cotriguaçu/MT, 17 de janeiro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78367 Nr: 4329-76.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III DIPOSITIVO Por tais motivos, sempre frisando o caráter provisório, 

precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE A 

GUARDA UNILATERAL (“Provisória”, nos dizeres da Inicial) à 

Requerente.Por fim, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE 

audiência de conciliação para o 01.03.2018, às 14h30min, na sala de 

audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.Por isto, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte requerente da presente decisão, 

bem como para comparecer à audiência de conciliação;2.CITAR a parte 

requerida, isto para que fique formalmente ciente do processo, para que 

compareça à audiência ACOMPANHADA de advogado, bem como de que, 

após a audiência (comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para 

contestar, sendo a ela conferida a possibilidade de, não tendo condições, 

ser nomeado um Defensor; OBS.: a citação se dará por meio de 

Precatória, havendo endereço indicado na Inicial.3.Na mesma 

PRECATÓRIA, solicitar ao Juízo de Poxoréu/MT que determine a realização 

de estudo psicossocial em relação ao requerido (situação de guarda de 

filho);4.DETERMINAR à Equipe Interdisciplinar do Poder Judiciário vinculada 

ao Juízo a realização de Estudo e posterior Relatório em relação ao lar da 

requerente; OBS.: o Relatório deve ser entregue 20 dias após o dia da 

visita;5.CIENTIFICAR o Ministério Público, inclusive para comparecer à 

audiência de conciliação. Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA considerando a eficiência e a celeridade 

processual pretendida. De Aripuanã para Cotriguaçu/MT, 11 de janeiro de 

2018.Daiane Marilyn VazJuíza Substituta em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 27416 Nr: 280-75.2006.811.0099

 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: WAGNER RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DA COSTA - Vulgo 

"Chiquinho", CLAIR GLENKE - Vulgo "Gringo", OUTROS QUE PODERÃO 

SER ENCONTRADOS NA ÁREA TURBADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar, 

conforme despacho de fls. 69.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30699 Nr: 293-06.2008.811.0099

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, RPDA, RPDA, VPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 

Filiação: José Carlos de Alcântara e Valdete Pereira Lima, data de 

nascimento: 15/02/1996, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), 

menor e atualmente em local incerto e não sabido RICARDO PEREIRA DE 

ALCÂNTARA, Filiação: José Carlos de Alcântara e Valdete Pereira Lima, 

data de nascimento: 16/06/1994, brasileiro(a), natural de Juara-MT, 

solteiro(a), menor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos requerentes, acima qualificados, para que no 

prazo de 10 dias regularizem suas representações processuais sob pena 

de extinção do feito.

Resumo da Inicial: Trata-se de de ação de alimentos ajuizada em favor dos 

requerentes acima qualificados.

Despacho/Decisão: Vistos...Verifica-se que Roberto Pereira de Alcântara 

e Ricardo Pereira de Alcântara atingiram a maioridade civil em 15.02.2014 

e 16.06.2012, respectivamente, consoante certidões de nascimento 

acostadas às fls. 18 e 19.Assim, considerando a maioridade civil atingida 

pelos então menores, necessária a regularização da representação 

processual para continuidade do feito.Por isso, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR pessoalmente Roberto Pereira de Alcântara e Ricardo 

Pereira de Alcântara, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularizem as 

suas representações processuais, sob pena de extinção do feito. DEVE o 

Senhor Oficial de Justiça, quando do cumprimento do ato, indagá-los se 

possuem condições de contratar advogado ou se necessitam da 

constituição de um defensor dativo para a defesa de seus 

direitos;2.Havendo diligência positiva:a.Informando que não possuem 

condições de contratar advogado, desde já, PROCEDER à nomeação de 

defensor dativo para atuar na defesa dos requerentes Roberto e Ricardo 

(a partir da lista constante da Secretaria, obedecendo, como sempre, à 

alternância);i.Juntada petição pelo Defensor, conclusos;ii.Decorrido o 

prazo sem aceite da nomeação ou em caso de não aceite, PROCEDER 

nova nomeação, nos termos do item “3.a”.b.Informando que possuem ou 

que constituirão advogado, aguardar o decurso de prazo concedido no 

item “2” e após conclusos, seja para apreciação de requerimentos ou 

prolação de sentença de ext inção.3.Havendo di l igência 

negativa:a.Apresentados outros endereços, desde já DETERMINA-SE a 

intimação pessoal de Roberto e Ricardo nos endereços indicados, 

deferindo-se, se necessário, a expedição de Carta Precatória. A intimação 

deverá ocorrer nos moldes do item “2” e ss;b.Não sendo informado ou 

desconhecido o atual endereço, desde já, PROCEDER à intimação de 

Ricardo Pereira Alcântara e Roberto Pereira Alcântara por via editalícia e, 

decorrido o prazo, conclusos seja para apreciação de petição ou prolação 

de sentença de extinção.4.Ressalta-se que, havendo a prosseguimento 

do processo, sendo Defensor Dativo ou Advogado constituído, deve ser 

apresentado o endereço atualizado do requerido José Carlos de 

Alcântara, isso para realização da sua citação, ainda 

pendente.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 06 de dezembro 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 janeiro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61359 Nr: 1096-47.2012.811.0099

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARA ARAUJO, LFAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Angelo 
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Nascimento - OAB:13427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto ao laudo de fls. 166//167, bem como especificar provas, 

manifestando se deseja realização de audiência de instrução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 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, ELIAS FERREIRA WERLE, EDNEIA MARIA DIAS

 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

 Assim, RECEBEM-SE todas as apelações interpostas, pois presentes os 

pressupostos (de admissibilidade, objetivos e subjetivos).Por isso, 

considerando todo o acima narrado, à SECRETARIA para:1.CERTIFICAR a 

tempestividade do recurso interposto por Israel dos Santos Ferreira (ref. 

331);2.ATUALIZAR o endereço de Ilana Gomes dos Passos no sistema 

APOLO;3.Posteriormente, REMETER os autos ao Ministério Público para 

oferecimento das razões, prazo: 08 dias;4.Após, INTIMAR pessoalmente a 

advogada dativa, Dra. Andréa Cristina Gomes de Jesus (OAB/MT – 

21.383), sobre o teor da nomeação, bem como para arrazoar o apelo da ré 

Ilana Gomes dos Passos e apresentar as contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo Ministério Público, prazo: 08 dias;5.CADASTRAR 

a advogada dativa no Sistema Apolo, retirando a causídica constituída 

anteriormente;6.INTIMAR pessoalmente o advogado Dr. Edson Emília da 

Rocha para arrazoar o apelo do réu Israel dos Santos Ferreira e 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, 

prazo: 08 dias;7.Posteriormente, REMETER os autos ao Ministério Público 

para contrarrazoar os recursos de apelação interpostos por Ilana e Israel, 

prazo 08 dias;8.Após, com ou sem as razões/contrarrazões, REMETER ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;9.No mais, cumprir 

e/ou certificar o cumprimento de todas as determinações contidas na 

sentença proferida à ref. 309.Intimar.Cumprir, COM URGÊNCIA. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.De Aripuanã para Cotriguaçu/MT, 15 de 

janeiro de 2018.Daiane Marilyn VazJuíza Substituta em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74294 Nr: 1640-59.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAR, RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS, RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEISIANE BARBOSA DA SILVA, Rg: 

28956788, Filiação: Neuza Barbosa da Silva e Ecldudinei Rodrigues dos 

Santos, data de nascimento: 21/10/1991, natural de Campo Novo do 

Parecis-MT. 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 Petição intitulada “AÇÃO DE 

REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C.C PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA” 

ajuizada pelo Ministério Público Estadual (Promotoria de Justiça de 

Cotriguaçu) em favor de Bianca Karolaine da Silva Rangel e dos 

requerentes Maria Aparecida Rangel e Rosalino Rangel, contra Geisiane 

Barbosa Da Silva e Rodrigo Rangel, devidamente qualificados nos autos.

Despacho/Decisão: Vistos...I RELATÓRIOTrata-se de Petição intitulada 

“AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C.C PEDIDO DE GUARDA 

PROVISÓRIA” ajuizada pelo Ministério Público Estadual (Promotoria de 

Justiça de Cotriguaçu) em favor de Bianca Karolaine da Silva Rangel e dos 

requerentes Maria Aparecida Rangel e Rosalino Rangel, contra Geisiane 

Barbosa Da Silva e Rodrigo Rangel, devidamente qualificados nos 

autos.Afirma-se na Inicial que os genitores, ora requeridos, não têm se 

responsabilizado nem cumprido os deveres inerentes ao Poder 

Familiar.Indicou-se que os requerentes são avós paternos da 

menor.Depreende-se da Inicial que no dia 03.04.2017, a patroa da 

requerida entrou em contato com a requerente para informar que Geisiane 

havia ido embora da cidade de Juruena, com endereço incerto, contando, 

ainda, que a requerida havia deixado a menor com uma pessoa de nome 

Viviane, que seria madrinha da menor.Relatou-se que, após ter sido 

informada da situação, a requerente foi até o Conselho Tutelar de Juruena, 

para que acompanhassem até a casa de Viviane para pegar a menor e 

levá-la para sua casa.Informou que após isso, a requerida não entrou em 

contato com a requerente para saber da menor. Por isso, os requerentes 

pleiteiam a guarda da neta.Com a inicial, documentos. É o relatório.II 

FUNDAMENTAÇÃOInicialmente, processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, 

conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Por outro lado, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, RECEBE-SE a petição inicial.Pois bem. Os requerentes 

pleiteiam a concessão de “tutela antecipada”, exatamente a “guarda 

provisória” da menor. Embora com indicativo no ECA, a tutela provisória, 

em regras gerais, tem por fundamento o artigo 300, §2º, do CPC.Para a 

concessão da medida pleiteada, devem estar presentes os requisitos 

exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora).Entende-se como fumus 

boni iuris, um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.Por 

outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências 

que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a 

apreciação ou cumprimento satisfativo e satisfatório do quanto 

pedido.Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é 

requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter 

antecipado. Partindo dessas premissas, a “probabilidade do direito” 

demonstra-se pela própria situação fática em que os avós têm se 

responsabilizado pelos cuidados relacionados à menor e inerentes à 

guarda.Quanto ao segundo requisito, o periculum in mora, este se reflete 

nos prejuízos que a menor poderá sofrer na rede pública de ensino e 

saúde, visto que a ausência do Termo de Guarda Provisória pode limitar a 

fruição de seus direitos, considerando que apenas o guardião teria 

instrumento para garantir certos direitos do menor. Inexiste, portanto, 

cenário fático que leve à conclusão de que, neste momento, os avós não 

possam ter a guarda provisória dos menores.III DISPOSITIVO Por tais 

motivos, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo 

(atualidade) desta decisão, DEFERE-SE A GUARDA PROVISÓRIA a MARIA 

APARECIDA RANGEL E ROSALINO RANGEL.IV DELIBERAÇÕES FINAISPor 

fim, deixa-se de designar audiência de conciliação considerando que a 

parte-autora optou por sua não designação.No mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR os requerentes da presente decisão;2.INTIMAR e CITAR a 

requerida por Edital, no prazo legal, isto para que fique formalmente ciente 

do processo, bem como para que no prazo o prazo de 15 dias apresente 

resposta (inclusive contestação), atentando-se ao disposto no art. 344, do 

CPC. OBS: o Edital também deverá ser divulgado no DJE;3.INTIMAR (da 

decisão) e CITAR o requerido, isto para que fique formalmente ciente do 

processo, bem como para que no prazo o prazo de 15 dias apresente 

resposta (inclusive contestação), atentando-se ao disposto no art. 344, do 

CPC;4.NÃO HAVENDO CONTESTAÇÃO de alguém citado por Edital, 

nomear Curador para tanto;5.DETERMINAR à Equipe Interdisciplinar 

vinculada ao Juízo para que realize estudo psicossocial na residência dos 

requerentes OBS.: o Relatório deve ser entregue 20 dias após o dia da 

visita; 6.EXPEDIR o Termo de Guarda Provisória em nome MARIA 

APARECIDA RANGEL E ROSALINO RANGEL;7.CIENTIFICAR o Ministério 

Público.8.Após, com a juntada do relatório e da contestação (ou decurso 

de prazo), conclusos. Intimar.Cumprir, COM URGÊNCIA.Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA considerando a 

celeridade processual pretendida. Cotriguaçu/MT, 04 de dezembro de 

2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

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

digitei.

Cotriguaçu, 13 de dezembro de 2017

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77214 Nr: 3657-68.2017.811.0099

 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: FG, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO GORRIS, Cpf: 01390462161, Rg: 

1447567-7, Filiação: Cecilia Gorris, data de nascimento: 01/10/1985, 

brasileiro(a), natural de Juína-MT, convivente, comerciário. 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, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas 

partes e referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.Por fim, em razão da natureza da 

causa e da assistência por parte do Ministério Público, 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.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitado em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 22 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, 10 de janeiro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-48.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GENI IVONE SKRZER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Considerando a petição do advogado da parte requerida. 

DESIGNA-SE audiência para o dia 16/02/2018, às 18h00min. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes para a audiência de instrução e 

julgamento, devendo trazer as testemunhas e eventuais documentos para 

comprovação do quanto alegado. Intimar. Cumprir. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010003-35.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA APARECIDA CHIPITOSKI LIBOSNIAK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar 

para a Audiência de Instrução designada para o dia 02 de fevereiro de 

2018, às 11:30 horas (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010003-35.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA APARECIDA CHIPITOSKI LIBOSNIAK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar 

para a Audiência de Instrução designada para o dia 02 de fevereiro de 

2018, às 11:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-05.2012.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI COMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES COMIN OAB - TO0004962A (ADVOGADO)

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU MANDADO DE INTIMAÇÃO 

COTRIGUAÇU , 11 de outubro de 2017. 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. Processo: 8010059-05.2012.8.11.0099; Valor causa: R$ 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Parte Autora: REQUERENTE: GIOVANI COMIM Parte Ré: REQUERIDO: 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARIA FERNANDA DE PAULA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA GENECI 

CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010059-05.2012.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI COMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES COMIN OAB - TO0004962A (ADVOGADO)

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

as partes para a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

16 de fevereiro de 2018, às 18h30min (MT), devendo trazer as 

testemunhas e eventuais documentos para comprovação do quanto 

alegado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010059-05.2012.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI COMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES COMIN OAB - TO0004962A (ADVOGADO)

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

as partes para a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

16 de fevereiro de 2018, às 18h30min (MT), devendo trazer as 

testemunhas e eventuais documentos para comprovação do quanto 

alegado.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 8913 Nr: 34-12.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Cássia Barbacena Silva, Amanda Leila 

Barbacena Silva, Maria Angélica Barbacena Silva, Jairo João Pasqualotto, 

Giovani Bianchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Márcio Silva Ratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT, 

Jairo João Pasqualotto - OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT, Jonattas 

Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-0

 VISTO,

Considerando os cálculos de atualização apresentados pela parte 

exequente (fls. 850/856) e, também, diante do requerimento de fls. 857, a 

bem de cautela, visando, sobretudo, evitar arguições de nulidades 

processuais, INTIME-SE a parte executada para, em 15 (quinze) dias, 

querendo, pague a dívida, ou, manifeste-se, requerendo o que entender 

de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 46136 Nr: 579-67.2017.811.0034

 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: NUTRATTOS - COMERCIAL EXP. E IMP. LTDA - ME, Ester 

Carmela Baum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Cássia Barbacena Silva, AMANDA 

LEILA BARBACENA SILVA, Maria Angélica Barbacena Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Bianchi - 

OAB:6641/MT, Jairo João Pasqualotto - OAB:3569-B

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

na peça exordial.Por conseguinte, CONDENO as requerentes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com 

fulcro no art. 85, §2, do NCPC.P. R. I.Transitada em julgado, e, nada sendo 

requerido pelo pelas partes em 15 (quinze) dias, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 6866 Nr: 17-44.2006.811.0034

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S.A. BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Móveis e Vidraçaria 

Real Ltda, JOSE EUSTAQUIO DE FARIAS, Eni de Fátima Oliveira Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:6.576, Nilton Massaharu Mural - OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Oliveira Machado - 

OAB:9012, Tiago André Vivas da Silva - OAB:15981/MT

 VISTO,

Analisando o presente feito, verifico que, intimado, o requerido informa a 

interposição de agravo de instrumento em face da decisão retro proferida, 

sem, contudo, trazer novos documentos, de modo a possibilitar a 

retratação do aludido decisum (fls. 1.075/1.085).

Pois bem.

 Inicialmente, em juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada, em 

todos os seus termos, eis que seus fundamentos bem resistem aos 

argumentos da parte recorrente, bem como não houve alteração no 

cenário fático e jurídico.

 No mais, considerando a decisão proferida pelo juízo ad quem, INTIME-SE 

o perito nomeado para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste nos 

autos sua intenção em realizar os trabalhos periciais, consignando-lhe 

que, em caso de aceite, os respectivos honorários serão pagos ao final 

do processo, haja vista que a diligência estará acobertada pela gratuidade 

de justiça e, por isso, às expensas do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32533 Nr: 1230-41.2013.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joary Rodrigues Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Capeleiro - 

Procuradora do Estado - OAB:

 VISTO,

Interposto o recurso de apelação (fls. 1.215/1.226), a parte apelada, 

intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

contrarrazões (fls. 1.229).

 Destarte, observadas as formalidades legais, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52715 Nr: 3375-31.2017.811.0034

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil de Dom Aquino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Rodrigues de Oliveira, Sérgio 
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Alves Borba, Douglas Rocha Sousa, Maurosan Rodrigues Souza, 

Adeuvane Rocha Souza, Murilo Wagner Pereira Borba, Jorge Roberto 

Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MORAES PIMPINATI 

- OAB:6623-B, Luciano Portugues - OAB:, VALDIR ARIONES 

PIMPINATI JUNIOR - OAB:6145

 Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da 

segregação cautelar, DECRETO a prisão em preventiva dos representados 

ADEUVANE ROCHA SOUZA e JORGE ROBERTO PIRES, já qualificados 

nos autos.Ciência ao Ministério Público.EXPEÇAM-SE os competentes 

mandados de prisão.COMUNIQUE-SE a autoridade policial, remetendo-se 

cópia desta decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências 

e expedientes necessários, observando as formalidades legais.Dom 

Aquino – MT, 18 de dezembro de 2017.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52811 Nr: 3409-06.2017.811.0034

 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: Advanir Alves dos Santos, Adenildes Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3409-06.2017.811.0034 (Código 52811)

VISTO,

ADENILDES ALMEIDA DE SOUZA e ADVANIR ALVES DOS SANTOS 

ajuizou a presente ação de divórcio direto consensual, em que os 

requerentes almejam, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade 

de justiça.

Pois bem.

De elementar conhecimento que, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, para que as partes sejam beneficiadas com a 

gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos autos comprovante 

de renda ou declaração, de próprio punho ou por representantes com 

poderes específicos, de que não tem condições de pagar as custas 

processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.

 No caso dos autos, nota-se que os autores instruem seu requerimento 

com declaração genérica de hipossuficiência, porém, consta da petição 

inicial, notadamente do item “dos bens”, que os requerentes são 

proprietários de uma sociedade empresarial e 101 (cento e um) 

semoventes.

Intuitivo, destarte, que possuem condições de arcar com as custas e 

despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Portanto, havendo indícios da capacidade financeira da parte postulante, o 

caso é de emenda à exordial.

Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove nos autos qualquer causa 

a justificar a concessão da gratuidade da justiça à própria, apresentando 

documentos que atestem sua situação de hipossuficiência, de forma a 

demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá, de fato, 

comprometer seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, 

bem como as de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Intime-se.

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): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51599 Nr: 2918-96.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Arcanjo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622

 Autos nº: 2918-96.2017.811.0031 (Código: 51599)

VISTO ETC.

HOMOLOGO o cálculo de ref. 06 tendo em vista a concordância das 

partes (ref. 10 e 22).

Oportunamente, saliento que a honrosa nomeação não se concedeu 

apenas para o ato, devendo o (a) advogado (a) nomeado (a) acompanhar 

o executivo até a extinção da punibilidade do réu.

 REMETA-SE cópia do cálculo ao reeducando, para fins do art. 41, da LEP.

Quanto ao Recurso de Apelação interposto (código 130217), com seu 

retorno, dê-se ciência as partes.

 No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino – MT, 15 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32311 Nr: 1011-28.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Chaves Teixeira

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

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:, Milena Luisa de Macedo Bonfim - 

Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Certifico e dou fé que, o Recurso de Apelação encartado às fls. 160/166, 

foi interposto tempestivamente pela parte requerida.

Certifico, ainda, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do NCPC), e 

do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através de sua 

advogada, para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12384 Nr: 60-05.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Dom Aquino-MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos, José Arnaldo Janssen Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, por intermédio 

de seus advogados, para no prazo legal, se manifestem acerca do teor da 

certidão do Oficial de Justiça (fl.260).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 46067 Nr: 536-33.2017.811.0034

 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: RAFAEL FERREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Portugues - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 536-33.2017.811.0034

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA SOUZA

PARTE REQUERIDA: JOSÉ SILVIO FERREIRA SOUZA

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CIÊNCIA a quem interessar possa de foi decretada a 

interdição de JOSÉ SILVIO FERREIRA SOUZA, CPF: 872.228.686 -15, RG: 

6304755 SSP MG Filiação: Anizio Ferreira Souza e Analzita Ferreira Souza 

, brasileiro(a), convivente, aposentado, Endereço: Estrada Rural, Lote 27, 

Núcleo 02, Bairro: Zumbi dos Palmares, Cidade: Dom Aquino-MT, por 

sentença proferida em 22/11/2017. Limites da Interdição: relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, l. Causa da 

Interdição: Esquizofrenia paranóide. Prazo da Interdição: Indeterminado. 

Curadora nomeada: RAFAEL FERREIRA SOUZA.

SENTENÇA: SENTENÇA: VISTO, Trata-se de ação de interdição c/c pedido 

de curatela ajuizada por RAFAEL FERREIRA SOUZA em face de JOSÉ 

SILVIO FERREIRA SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra a exordial que o requerido é irmão do autor, o qual, juntamente com 

outros familiares, vem cuidando e zelando do interditando, bem como que 

o próprio é acometido de grave doença psiquiátrica, o que o incapacita 

para exercer os atos da vida civil. Neste sentido, pugna pela procedência 

da demanda, bem como postulou fosse deferida liminarmente a curatela 

provisória do requerido em favor de seu irmão. Com a inicial juntou cópia 

de documentos pessoais, comprovante de residência, atestado médico, 

dentre outros documentos. Recebida a presente ação, a liminar vindicada 

fora deferida e, designou-se audiência de interrogatório. Em sede da 

audiência aprazada, fora realizado o interrogatório do requerido. Na 

ocasião, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão 

da tutela urgida. Desta feita, aguardou-se os autos em secretaria pelo 

prazo estipulado pelo art. 752, do novo Código de Processo Civil, sendo 

que tal lapso temporal decorreu sem apresentação de impugnações. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Em primeiro lugar, entendo que despiciendas são maiores provas 

acerca do pedido, sendo que o feito está devidamente instruído, motivo 

por que passo a julgá-lo antecipadamente em atenção ao disposto no art. 

355, I, do Novo Código de Processo Civil. Observa-se dos autos que, 

merece procedência a interdição do requerido, pois de acordo com a 

documentação acostada aos autos, bem como de audiência de 

interrogatório, é possível comprovar que o próprio possui necessidades 

especiais o que lhe incapacita para reger seus atos. Ademais, visto que 

plenamente provada a incapacidade do interditando, está sujeito, portanto, 

a curatela a teor do artigo 1.767 do CC, in verbis: “Art. 1.767. Estão 

sujeitos a curatela: – aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade; II – (Revogado); III – os ébrios habituais 

e os viciados em tóxico; IV – (Revogado); V – os pródigos”. Nesta esteira, 

ainda, é a jurisprudência, mutatis mutandi: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO – DOENÇA MENTAL - PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA - 

AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO COMPROVADA - CURATELA 

NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. 01. A deficiência mental prevista no 

ordenamento jurídico não se refere à deficiência permanente ou 

transitória, mas sim àquela que comprometa o regular exercício dos atos 

da vida civil. 02. Restando comprovado que a apelada encontra-se 

destituída da capacidade necessária para a prática dos atos da vida civil, 

necessária faz-se sua interdição, uma vez que a curatela resguardará os 

seus direitos, com o gerenciamento de seus atos, a fim de preservar a 

sua integridade e a administração de seus bens. Apelo provido”. (Número 

do Protocolo: 47196/2005 - Data de Julgamento: 20-6-2007). A par das 

provas produzidas de forma material, as quais foram corroboradas 

durante a instrução processual, tem-se que o requerido deve realmente 

ser interditado, pois, extrai-se do seu interrogatório judicial, que o próprio é 

acometido de doença psiquiátrica, concluindo-se, per si, que é incapaz de 

viver independentemente e contrair direitos e obrigações sem prejuízo a 

sua manutenção e sobrevivência. Sendo assim, restou satisfatoriamente 

demonstrado dos autos, que a enfermidade que acomete o interditando o 

impede de gerir sua vida e patrimônio, eis que portador de grave doença 

psiquiátrica, como noticiado na exordial, e conforme comprova a 

documentação anexada ao feito. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para DECRETAR A INTERDIÇÃO do requerido JOSÉ SILVIO 

FERREIRA SOUZA, DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, III, do Código 

Civil/2002, e, de acordo com o artigo 1.775, § 3º do mesmo Codex, lhe 

nomeando curador o requerente, RAFAEL FERREIRA SOUZA, que deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do NCPC). 

Registre-se que o curador não poderá por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao 

interditado, sem prévia autorização judicial. Por igual razão, os valores 

recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e no bem estar do 

interditado. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do novo Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

no Registro Civil e publique-se no órgão oficial por 03 vezes, com intervalo 

de 10 (dez) dias. Sem custas e despesas processuais, ante os benefícios 

da gratuidade da justiça. P.R.I. Transitado em julgado, EXPEÇA-SE certidão 

e entregue cópia da sentença à parte interessada. Observe o cartório o 

que determina o artigo 93 da Lei nº 6.015/73. Após a inscrição, INTIME-SE 

o curador para assinar o Termo de Compromisso, no qual constarão as 

restrições supramencionadas. OFICIE-SE ao Juiz Eleitoral informando a 

condição de interditado do requerido. Cumpridas as determinações, 

arquivem-se os presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom 

Aquino – MT, 22 de novembro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti - 

Juíza de Direito. Eu, Rosimeire Almeida Torres, digitei. Dom Aquino - MT, 23 

de novembro de 2017. Erick Leite Ferreira - Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 47929 Nr: 1326-17.2017.811.0034

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESANIL ARAUJO DESIDERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA ARAÚJO DESIDÉRIO, VALDECIR 

ARAÚJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1326-17.2017.811.0034

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ESANIL ARAUJO DESIDERIO

PARTE RÉQUERIDA: CREUSA ARAÚJO DESIDÉRIO e VALDECIR ARAÚJO 

RIBEIRO

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CIÊNCIA A QUEM POSSA INTERSSAR

FINALIDADE: Intimação do inteiro teor da r. sentença, abaixo transcrita.

SENTENÇA: VISTO, Trata-se de ação substituição de curatela, com pedido 

de antecipação de tutela, ajuizada por ESANIL ARAÚJO DESIDÉRIO, em 

face de CREUSA ARAÚJO DESIDÉRIO, esta representada por sua atual 

curadora, VALDECIR ARAÚJO RIBEIRO, todos qualificados nos autos. Em 

síntese, aduz a requerente que é irmã da demandada e, que esta possui 

41 (quarenta e um) anos de idade e é portadora de deficiência mental, 

motivo pelo qual fora interditada no feito nº 186/99, sendo nomeada como 

sua curadora, a irmã Valdecir Araújo Ribeiro. Prossegue a autora 

asseverando que, em verdade, é ela quem exerce a curatela de fato da 

requerida, razão porque pretende regularizar tal situação, mediante a 

presente ação de substituição de curatela. Neste sentido requer a 

substituição da curatela exercida em favor da interditada. Recebida a 

ação, fora concedida a tutela de urgência, bem como determinada a 

citação da requerida, além da colheita do parecer ministerial. Adiante, 

determinou-se a realização de estudo psicossocial, sobrevindo laudo 

favorável aos autos. Instado a se manifestar, o parquet pugna pela 

procedência da ação. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que 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. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 
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lide. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é 

suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as 

condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o 

estado em que se encontra o processo. Dessa forma, CONHEÇO 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos moldes do art. 

355, inciso I, do NCPC. II – MÉRITO. Observa-se dos autos que, merece 

procedência a substituição da curatela de CREUSA ARAÚJO DESIDÉRIO, 

pois de acordo com a documentação acostada aos autos, é a requerente 

quem, atualmente, desempenha os misteres atribuídos ao curador, nos 

termos dispostos no Código Civil. Aliás, veja-se que ao curador são 

atribuídas as mesmas regras do exercício da tutela (CC, art. 1.781), que 

segundo a boa doutrina de Clóvis Beviláqua, dispõe de cinco (05) 

características fundamentais: (a) fins assistenciais, com o fito de auxiliar 

os que não podem, por si mesmos, reger sua pessoa e administrar seus 

bens; (b) publicista, de modo que caberá ao Estado zelar pelos interesses 

dos incapazes, podendo este dever ser delegado a pessoas capazes e 

idôneas, que passam a exercer um múnus público, ao serem nomeadas 

curadores do incapaz; (c) supletivo de capacidade, eis que o curador tem 

o encargo de representar ou assistir o seu curatelado, cabendo em todos 

os casos de incapacidade não suprida pela tutela, suprindo-se a 

incapacidade, absoluta ou relativa, causada pela deficiência física ou 

mental da pessoa curatelada; (d) temporária, em razão da curatela 

perdurar somente enquanto a causa da incapacidade se mantiver; e, (e) 

certeza da incapacidade, obtida por meio de um processo de interdição. 

Desta exegese, sem maiores digressões, veja-se que as características 

encontram-se comprovadas nos autos. A corroborar, tem-se o laudo do 

estudo psicossocial apontando que, de fato, quem exerce a curatela da 

interditada é a ora requerente, não havendo razões para obstar que a 

mesma substitua a curadora outrora nomeada. Nesta linha de intelecção, 

tem-se que a jurisprudência já pontuou em casos análogos: “CIVIL. 

APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA 

APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. 

INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. ART. 1.775 DO CC. 

MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. Ausência de prazo para 

apresentação de alegações finais não enseja o cerceamento de defesa 

se a parte teve oportunidade manifestar sobre todos os documentos 

juntados e atos realizados, em razão da ausência de prejuízo. O art. 1.775 

do Código Civil estabelece um rol de pessoas habilitadas ao exercício da 

curatela. Não se pode olvidar, entretanto, que a ordem legal prevista no 

artigo supracitado pode ser investida pelo juiz ou mesmo que seja 

escolhido terceiro para desempenhar as funções de curador, desde que 

sejam atendidos os interesses da pessoa curatelada. Recurso conhecido 

e não provido”. (TJDFT, APC 20120610109434, 6ª Turma Cível, Rel. Des. 

Hector Valverde Santanna, j. 03.12.2014). Não se pode olvidar, ademais, 

que inexiste oposição ao pedido da autora. Ao contrário, segundo consta 

dos autos, a curadora outrora nomeada é aquiescente quanto ao pedido 

aventado nestes autos. Destarte, resguardo os interesses da pessoa 

curatelada, a procedência da ação é medida que se impõe. III – 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para SUBSTITUIR a curatela de 

CREUSA ARAÚJO DESIDÉRIO, desconstituindo o munus de VALDECIR 

ARAÚJO RIBEIRO e atribuindo-o à requerente ESANIL ARAÚJO 

DESIDÉRIO, a qual deverá prestar compromisso no prazo de cinco (05) 

dias (NCPC, art. 759). Registre-se que a curadora não poderá por 

qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer 

natureza, pertencentes à interditada, sem prévia autorização judicial. Por 

igual razão, os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser 

aplicados exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e no bem estar 

da interditada. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do novo Código 

de Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil/2002, COMUNIQUE-SE o 

Registro Civil acerca da presente decisão e publique-se no órgão oficial 

por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas e despesas 

processuais, ante os benefícios da gratuidade da justiça. P.R.I. Transitado 

em julgado, EXPEÇA-SE certidão e entregue cópia da sentença à parte 

interessada. Observe o cartório o que determina o artigo 93 da Lei nº 

6.015/73. Após a inscrição, INTIME-SE a curadora para assinar o Termo de 

Compromisso, no qual constarão as restrições supramencionadas. 

Cumpridas as determinações, arquivem-se os presentes autos, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino/MT, 22 de novembro de 2017. 

Luciana Braga Simão Tomazetti- 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, Rosimeire Almeida Torres Oliveira, digitei. 

Dom Aquino - MT, 23 de novembro de 2017. Erick Leite Ferreira - 

Escrivã(o) Judicial - Prov. 56/2007 CGJ-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51414 Nr: 2823-66.2017.811.0034

 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): VILSON CRUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de ref.15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35172 Nr: 840-37.2014.811.0034

 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: JOSÉ BRAGA DE OLIVEIRA

 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: THAÍS VIANA COUTINHO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:Mat. 2688839

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora que os autos 

encontram-se com vista para que tome ciência de seu retorno a este Juízo 

bem como do acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

se manifeste.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 38985 Nr: 1060-98.2015.811.0034

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Curadoria da Infância e Juventude da Comarca de Dom 

Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDSR, EdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 1060-98.2015.811.0034

 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: DANIEL HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO e Ericson 

de Souza Oliveira

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Daniel Henrique dos Santos Ribeiro, RG: 

25114735 SSP/MT, Filiação: Juarez Ribeiro e Adenir dos Santos Moreira, 

data de nascimento: 23/06/1999, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

solteiro(a), servente, Endereço: Jaó Qd. 25, Lote 18, Bairro: São Miguel, 

Cidade: Campo Verde-MT e Menor infrator: Ericson de Souza Oliveira 

Filiação: Edson de Souza Oliveira e Ivonete Alves de Souza, data de 

nascimento: 20/07/1999, brasileiro(a), natural de Primavera do leste-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Vale Verde, Bairro: Zona Rural, 

Cidade: Primavera do Leste-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/10/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificados, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir transcrita.
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 SENTENÇA: Código – 38985 - VISTO, Trata-se investigação de ato 

infracional contra os adolescentes D.H. dos S. R. e E. de S. O. por terem 

supostamente cometido ato infracional análogo à conduta tipificada no 

artigo 33 e 28 da Lei 11.343/0. O Ministério requereu extinção do feito ante 

a falta de interesse de agir, vez que atingiram a maioridade, não mais se 

sujeitando aos procedimentos do ECA. É O RELATÓRIO. DECIDE-SE. 

Conforme consta na qualificação os adolescentes D.H. dos S. R. e E. de S. 

O. atingiram a maioridade penal e civil, a luz dos art. 27 do Código Penal e 

5o do Código Civil de 2002. O adolescente D.H. dos S. R. nasceu em 

23/06/1999 e, assim, conta hoje com mais de 18 anos, já o adolescente E. 

de S. O. nasceu em 20/07/1999 e, assim, também 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. Portanto, declaro extinta a punibilidade de 

D.H. dos S. R. e E. de S. O., em virtude de terem atingido a maioridade, 

conforme art. 121, § 5º do ECA. Quanto à droga apreendida, oficie-se à 

Autoridade Policial responsável para proceder a sua destruição, em 

consonância com a Lei de Drogas. 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, 16 de outubro de 2017. 

Luciana Braga Simão Tomazetti - Juíza de Direito. Eu, Marli Ribeiro Santos, 

digitei.

DESPACHO: ‘Processo nº: 1060-98.2015.811.0034 (Código: 38985) - 

VISTO, Ante o teor de informações constantes nos autos, entendo que 

esgotados os meios de localização das partes rés para intimação acerca 

da sentença proferida à fl. 58, 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, 15 de 

dezembro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti - Juíza de Direito.

 Dom Aquino - MT, 19 de dezembro de 2017.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 39157 Nr: 1134-55.2015.811.0034

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para querendo se manifeste no prazo legal acerca da 

juntada de ofício de ref.106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 40505 Nr: 209-25.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACS LARA STEVANATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora que os autos 

encontram-se com vista para que tome ciência de seu retorno a este Juízo 

bem como do acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

se manifeste.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-31.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DALLILA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000341-31.2017.8.11.0034 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: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 07/02/2018 Hora: 17:15, 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: 1000342-16.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA MAYARA DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000342-16.2017.8.11.0034 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: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 07/02/2018 Hora: 17:30, 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: 1000320-55.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIANO PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000320-55.2017.8.11.0034 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: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 24/01/2018 Hora: 17:15, 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: 1000321-40.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI BERNARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000321-40.2017.8.11.0034 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: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 24/01/2018 Hora: 17:30, devendo comunicar 
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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: 1000324-92.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES APARECIDO GONCALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000324-92.2017.8.11.0034 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: 15:00, 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: 1000328-32.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE CASTRO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000328-32.2017.8.11.0034 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: 15:15, 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: 1000330-02.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000330-02.2017.8.11.0034 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: 31/01/2018 Hora: 17:15, 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: 1000285-95.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000285-95.2017.8.11.0034 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: 24/01/2018 Hora: 15:00, 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: 1000304-04.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000304-04.2017.8.11.0034 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: 13:15, 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: 1000301-49.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000301-49.2017.8.11.0034 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: 31/01/2018 Hora: 15:15, 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: 8010399-42.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

marielly divina espirito santo OAB - MT0010795A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DOM AQUINO Processo n. 
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8010399-42.2015.8.11.0034 – PJE Vistos etc. Dispenso o relatório, de 

acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95 c/c art. 27, da Lei 12.153/2009. 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com o objetivo de realização de cirurgia. 

Analisando os autos, vislumbra-se que a parte autora manifestou-se no 

sentido de desistir do cumprimento de sentença, tendo em vista a 

realização da cirurgia, conforme petição e respectivos documentos 

comprobatórios juntados (ID n. 9350315 e ID n. 9350356). Diante do 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação em fase de 

cumprimento de sentença, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015. Sem custas e sem honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I. C. Submeta-se o presente PROJETO de SENTENÇA ao 

Juízo para homologação pela Exma. Juíza de Direito, na forma do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Dom Aquino – MT, 15 de dezembro de 2017. RAYSSA 

DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. 

Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida 

pela juíza leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as 

partes. Após, transitada em julgado, arquive-se. LUCIANA BRAGA SIMÃO 

TOMAZETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010462-67.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (EXECUTADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

marielly divina espirito santo OAB - MT0010795A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

8010462-67.2015.8.11.0034 EXEQUENTE: LUZINEIDE DOS SANTOS 

OLIVEIRA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICÍPIO DE DOM AQUINO 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 fase de cumprimento de sentença proferida no 

ID n. 2363973, cujo teor julgou procedente a pretensão autoral para que o 

“Estado de Mato Grosso e o Município de Dom Aquino-MT, solidariamente, 

a fornecer os medicamentos DIACEREINA 50mg, pelo tempo e quantidade 

necessária”. Compulsando os autos, constata-se a informação da parte 

autora quanto a satisfação da obrigação e que não necessita mais do uso 

do fármaco (ID nº 9665325). 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 novel do Código de Processo 

Civil. 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 ser eventual condenação 

incompatível 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 Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ 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: 1000263-37.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA BARROS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo nº 

1000263-37.2017.8.11.0034 – PJE Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS promovida por IRACEMA BARROS CORREIA em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A. , ambos devidamente qualificados no 

presente feito. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, in fine da 

Lei nº. 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se dos autos, conforme 

certidão lavrada pela Secretaria deste Juizado (ID n. 11164950 ), que, 

apesar de devidamente intimada, a parte autora não emendou a inicial, 

conforme determinação em despacho (ID n. 10478675 ), uma vez que, 

dada a oportunidade e findo o prazo fixado, não colacionou aos autos 

comprovante de endereço em seu nome e nem comprovou relação com o 

endereço apresentado nos autos. Nos termos do Novo Código de 

Processo Civil, tem-se que: 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. Apesar de devidamente intimada, a parte reclamante 

quedou-se silente, não trazendo aos autos qualquer informação e 

tampouco justificando impossibilidade de atendimento, demonstrando seu 

desinteresse, corroborando para o indeferimento da petição inicial. Diante 

do exposto, considerando que o feito não pode tramitar indefinidamente, 

aliado à inércia dos beneficiários, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito nos termos do art. 321 c/c 319 e 320 do CPC/2015. P. 

R. I. C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo às 

baixas de estilo. Expeça-se o necessário. Submeta-se o presente 

PROJETO de SENTENÇA ao Juízo para homologação pela Exma. Juíza de 

Direito, na forma do art. 40 da Lei nº.9.099/95. Dom Aquino-MT, 18 de 

dezembro de 2017. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga 

HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 

HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que surtam todos 

os efeitos legais. Às providências. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000273-81.2017.8.11.0034

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)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE DOM AQUINO Processo n. 

1000273-81.2017.8.11.0034 – PJE Reclamante: VALDIR SCHERER 

Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispenso o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Analisando os autos, vislumbra-se 

que a parte autora manifestou-se no sentido de desistir da ação, tendo em 

vista erros materiais no ato de distribuição da ação, conforme justificou em 

petição (ID n. 10617875). Convém explicitar, por oportuno, que nos 

juizados especiais não há que se falar em anuência da parte requerida, 

mesmo após citada, para a desistência da demanda, porquanto a 

concordância do réu é desnecessária, nesse sentido, o Enunciado 90, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, preceitua in verbis: A desistência 

do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo em julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I. C. Submeta-se o presente PROJETO de SENTENÇA ao 

Juízo para homologação pela Exma. Juíza de Direito, na forma do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Dom Aquino – MT, 18 de dezembro de 2017. RAYSSA 

DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. 
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Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida 

pela juíza leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as 

partes. Após, transitada em julgado, arquive-se. LUCIANA BRAGA SIMÃO 

TOMAZETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-59.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

marielly divina espirito santo OAB - MT0010795A (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: 

8010469-59.2015.8.11.0034 REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE DOM 

AQUINO, ESTADO DE MATO GROSSO, VILSON PEREIRA DOS SANTOS, 

ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS 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 proposta pelo Ministério Público Estadual a 

fim de que o Estado de Mato Grosso e Município de Dom Aquino 

providencie a internação involuntária de ADEMILSON PEREIRA DOS 

SANTOS e VILSON PEREIRA DOS SANTOS em instituição devidamente 

habilitada para tratamento de doentes mentais. Verifica-se que foi deferido 

o pedido de antecipação da tutela e com informação de seu cumprimento 

(ID n. 2363913 e n. 2363914): “(...) ficaram sobre tratamento médico 

hospitalar por um período no ano de 2015, e que os mesmos se encontram 

medicados e em suas residências, que até o presente momento não fora 

noticiado qualquer incidente pelos mesmos ou familiares.”. 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 a apreciação. Inicialmente, em que pese a denominação de 

“Ação Civil Pública” e constando no polo ativo o Ministério Público Estadual, 

o que em tese afastaria a apreciação pelo Juizado Especial, a presente 

lide ostenta a natureza de defesa do direito individual à saúde, cujo 

objetivo é garantir tratamento médico a ADEMILSON PEREIRA DOS 

SANTOS e VILSON PEREIRA DOS SANTOS e que pela condição especial 

dos tutelados possui legitimação outorgada pela Constituição Federal. 

Nesse aspecto, consoante a Lei Federal 12.153/2009 e a Resolução 

004/2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o 

Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados e dos Municípios, 

até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, compreendendo obrigações 

de fazer, fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a 

saúde humana, atendimentos médico-hospitalares e procedimentos 

cirúrgicos. Desse modo, considerando tais elementos e a competência 

absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, encontra-se dentro 

dos limites de apreciação por este Juízo. Outrossim, 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) 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. Relata a inicial que a irmã das partes tuteladas buscou o 

Ministério Público desta Comarca informando que estas possuem 

transtornos mentais e tornaram-se muito agressivas, chegando, inclusive, 

a ameaçar a genitora de morte. Aduz ainda que as mesmas fazem 

tratamento médico contínuo com o uso de medicamentos e 

acompanhamento por profissionais do Programa de Saúde Familiar, 

contudo, vem apresentando constantes crises com impulso de 

autodestruição, comportamento agressivo e violência, motivo pelo qual foi 

recomenda, por profissional médico, a internação. Assevera que ao ser 

disponibilizada as vagas para internação que os tutelados se trancaram e 

impediram o transporte até a clínica, o que só mostra a situação de perigo 

em que se encontram e que estão provocando às pessoas próximas. 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 ). Sobre a hipótese em 

exame, a Lei Federal nº 10.216/2001, que trata do modelo assistencial de 

saúde mental, prescreve: “Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, de 

qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão 

formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único 

deste artigo. Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de 

transtorno mental: I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 

saúde, consentâneo às suas necessidades; II - ser tratada com 

humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, 

visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e 

na comunidade; III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e 

exploração; IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; V - ter 

direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 

necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; VI - ter livre 

acesso aos meios de comunicação disponíveis; VII - receber o maior 

número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; VIII 

- ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos 

possíveis; IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de 

saúde mental. Art. 3o É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da 

política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde 

aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da 

sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde 
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mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam 

assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. Art. 4o A 

internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os 

recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento 

visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em 

seu meio. § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de 

forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos 

mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 

ocupacionais, de lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes 

portadores de transtornos mentais em instituições com características 

asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o 

e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo 

único do art. 2o.” É cediço que dentro da política nacional de saúde mental 

a internação é uma medida excepcional, quando esgotadas as demais 

possibilidades de tratamentos. No entanto, tem expressa previsão, 

visando a própria integridade das pessoas acometidas de transtornos 

mentais. As circunstâncias fáticas do caso sub judice demonstram a 

adequação à excepcionalidade, porquanto as partes tuteladas 

encontravam-se em situação de eminente risco, expondo a si e a 

terceiros, sendo que a liminar deferida buscou resguardar a vida destes. É 

importante esclarecer que a tutela antecipada determinou que antes da 

internação fosse realizada avaliação psiquiátrica com análise da 

necessidade da pretensa medida, que fora devidamente constatada. 

Neste passo, no id. nº 2363931 foi juntada informação da Associação 

Espírita Beneficente Paulo de Tarso, que as partes tuteladas estiveram 

internadas naquela unidade de saúde, sob cuidados do Dr. Diego de 

Souza Vacari e que receberam alta após apresentar melhoras no quadro 

psicopatológico em companhia dos familiares, que foram também 

orientados sobre a importância do tratamento no CAPS (Centro de 

Atenção Psicossocial). O Município de Dom Aquino informou também que 

após esse tratamento a família não procurou mais para relatar quaisquer 

incidentes. Vê-se do conjunto que o pleito era, de fato, necessário, pois 

atualmente as partes tuteladas com o tratamento adequado encontram-se 

estáveis e não representam mais um perigo à sua vida e de outras 

pessoas. Frise-se que a liminar pleiteada foi satisfativa, uma vez que a 

necessidade de nova internação representará fatos distintos e dependerá 

de nova avaliação, prescrição, exames, entre outros, devendo a 

interpretação ser restritiva devido a particularidade da medida, conforme a 

legislação aplicável. 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 consistente em condenar o 

Estado de Mato Grosso e o Município de Dom Aquino/MT a providenciar a 

internação de ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS e VILSON PEREIRA 

DOS SANTOS, em instituição devidamente habilitada para tratamento de 

doentes mentais, conveniada ou não a rede pública de saúde, a seu custo 

e ônus, limitando-se a prescrição médica e relato destes autos. 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 tal condenação ser incompatível 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, 18 de dezembro de 2017. RAYSSA DUARTE 

M A R Q U E S  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. Às providências. 

Dom Aquino – MT, 18 de dezembro de 2017. LUCIANA BRAGA SIMÃO 

TOMAZETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000062-45.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES ARAGAO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

JOAO BATISTA ARAGAO (RÉU)

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (RÉU)

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)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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: 

1000062-45.2017.8.11.0034 AUTOR: TAMIRES ARAGÃO RÉU: JOÃO 

BATISTA ARAGÃO, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE DOM 

AQUINO PROCURADOR: ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO 

TEIXEIRA, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES 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 proposta por 

TAMIRES ARAGAO a fim de que o Estado de Mato Grosso e Munícipio de 

Dom Aquino/MT providencie a internação involuntária de JOAO BATISTA 

ARAGAO, para tratamento médico em clínica psiquiátrica. Verifica-se que 

foi deferido o pedido de antecipação da tutela. 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 a 

apreciação. Registre-se, de início, que a presente lide objetiva garantir 

tratamento médico a JOAO BATISTA ARAGAO, acometido de doença 

denominada “esquizofrenia”. Nesse aspecto, consoante a Lei Federal 

12.153/2009 e a Resolução 004/2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, o Juizado Especial da Fazenda Pública é 

competente para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos, compreendendo obrigações de fazer, fornecimento de 

medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana, 

atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos. Desse 

modo, considerando tais elementos e a competência absoluta dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, encontra-se dentro dos limites de 

apreciação por este Juízo. 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. Relata a inicial que JOAO BATISTA ARAGAO é portador de 

esquizofrenia, acarretando severos problemas psiquiátricos e tem 
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apresentado comportamentos agressivos e incontroláveis, expondo em 

risco a sua vida e de terceiros, inclusive, familiares. Aduz ainda que o 

mesmo já esteve internado em clínica especializada, porém após receber a 

alta voltou a apresentar os problemas discriminados, recusando-se a 

tomar os medicamentos mesmo com o esforço dos familiares. Assevera 

que “a doença encontra-se descontrolada, sendo que sua sobrinha e 

seus familiares não conseguem mais dominar as atitudes do senhor João 

Batista, mesmo vem apresentando agressividade, só quer ficar na rua, 

entra na casa dos vizinhos, tem um temperamento alterado, e, inclusive, já 

tentaram agredi-lo fisicamente devido a seu comportamento, porém a 

família viu e conseguiu impedir explicando que o mesmo se estava em 

surto psicótico.”. 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 ). Sobre a hipótese em exame, a Lei Federal nº 10.216/2001, 

que trata do modelo assistencial de saúde mental, prescreve: “Art. 2º Nos 

atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus 

familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos 

enumerados no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. São direitos 

da pessoa portadora de transtorno mental: I - ter acesso ao melhor 

tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; II - 

ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 

beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na 

família, no trabalho e na comunidade; III - ser protegida contra qualquer 

forma de abuso e exploração; IV - ter garantia de sigilo nas informações 

prestadas; V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para 

esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; VI - 

ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; VII - receber o 

maior número de informações a respeito de sua doença e de seu 

tratamento; VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos 

invasivos possíveis; IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços 

comunitários de saúde mental. Art. 3o É responsabilidade do Estado o 

desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção 

de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida 

participação da sociedade e da família, a qual será prestada em 

estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou 

unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de 

transtornos mentais. Art. 4o A internação, em qualquer de suas 

modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se 

mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento visará, como finalidade 

permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. § 2o O 

tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer 

assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo 

serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de 

lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de 

transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, 

aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não 

assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do 

art. 2o.” É cediço que dentro da política nacional de saúde mental a 

internação é uma medida excepcional, quando esgotadas as demais 

possibilidades de tratamentos. No entanto, tem expressa previsão, 

visando a própria integridade das pessoas acometidas de transtornos 

mentais. As circunstâncias fáticas do caso sub judice demonstram a 

adequação à excepcionalidade, porquanto encontravam-se em situação 

de eminente risco, expondo a si e a terceiros, sendo que a liminar deferida 

buscou resguardar a vida destes. Como fundamentado na decisão que 

deferiu a liminar, há o histórico médico do paciente que comprova o 

tratamento já realizado e que se encontra em atual quadro psicótico, 

inclusive, de forma mais severa, eis que adentrou em fase maníaca. O art. 

9º, da Lei 10.216, reza que: “A internação compulsória é determinada, de 

acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em 

conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à 

salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.”. O 

conjunto probatório revela a particularidade do caso, autorizando que o 

Estado interceda para garantir a integridade física deste, estando a 

necessidade de internação compulsória para tratamento de sua doença no 

caso dos autos. Frise-se que não cabe a parte requerente eleger a 

unidade de tratamento, como ocorreu no momento do cumprimento da 

liminar, na qual houve a dispensa de vaga por querer outro hospital (id. nº 

5580687 - Pág. 3), porquanto deve enquadrar-se dentro dos serviços 

disponíveis no SUS, exceto nos casos de comprovada justificativa 

técnica, o que não há na situação em exame. 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 

consistente em condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Dom 

Aquino/MT a providenciar a internação involuntária de JOÃO BATISTA 

ARAGÃO, em instituição devidamente habilitada para tratamento 

psiquiátrica, conveniada ou não a rede pública de saúde, a seu custo e 

ônus, limitando-se a prescrição médica e relato destes autos. 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 tal condenação ser incompatível em primeiro grau 
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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, 18 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. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 18 de dezembro de 2017. LUCIANA 

BRAGA SIMÃO TOMAZETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000045-43.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - 690.343.541-72 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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: 

1000045-43.2016.8.11.0034 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO 

PROCURADOR: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES 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 CIVIL PÚBLICA POR 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do MUNICÍPIO DE DOM 

AQUINO, na qual se postula o resguardo de interesses de menores 

consistente na prestação regular de transporte escolar para alunos que 

moram na zona rural deste Município. Passa-se à apreciação. A Lei 

Federal 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, atribui à sua competência absoluta as causas cíveis limitadas no 

valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, observadas as 

restrições de matérias e de partes expressamente elencadas: “Art. 2º É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; (g.n.) II – as causas sobre bens imóveis 

dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Art. 5º Podem ser 

partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; (g.n.) 

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” A presente ação objetiva o resguardo de transporte escolar a 

todos os alunos matriculados em escolas municipais e estaduais que 

residam na zona rural do município de Dom Aquino, de forma que nenhuma 

criança ou adolescente tenha o acesso à educação restringido/impedido. 

Contudo, em que pese o valor da causa, observo que a controvérsia 

relaciona-se a direito difuso e coletivo, incidindo na exceção prevista no 

inciso I, § 1º, do art. 2º, da Lei 12.153/2009. Ademais, a figura do 

Ministério Público no polo ativo da ação não corresponde no rol autorizado 

pelo art. 5º, da aludida Lei. As circunstâncias, consequentemente, 

impedem o processamento do feito no Juizado Fazendário, competindo ao 

Juízo Comum. É importante pontuar que não houve manifestações acerca 

da tramitação neste Juizado, contudo, a incompetência absoluta é matéria 

de ordem pública e pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau. 

Diante do exposto, DECIDO pelo RECONHECIMENTO, ex officio, quanto à 

incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 64, 

§1º e 485, IV, do novel Código de Processo Civil. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000044-58.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME RUSSI (EXECUTADO)

TIAGO ZANELLA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSAIR JEREMIAS LOPES (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT0014676A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE DOM AQUINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000044-58.2016.8.11.0034 EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JOSAIR JEREMIAS LOPES, 

MUNICIPIO DE DOM AQUINO, TIAGO ZANELLA & CIA LTDA - ME, JAIME 

RUSSI 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 

EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM 

OBRIGAÇÃO DE FAZER” proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, JOSAIR 

JEREMIAS LOPES (atual Prefeito de Dom Aquino), EMPRESA LIMPA FOSSA 

JACIARA e JAIME RUSSI, na qual se postula o cumprimento das 

obrigações firmadas pelos requeridos em TAC, de acordo com as 

respectivas cláusulas e competências. Passa-se à apreciação. A Lei 

Federal 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, atribui a sua competência absoluta às causas cíveis limitadas no 

valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, observadas as 

restrições de matérias e de partes expressamente elencadas: “Art. 2º É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; (g.n.) II – as causas sobre bens imóveis 

dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Art. 5º Podem ser 

partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; (g.n.) 

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” A presente ação é consubstanciada em título extrajudicial 

representado pelo Termo de Ajustamento de Conduta lançado no ID n. 

3251281 - Pág. 15 – 19, no qual o Ministério Público Estadual noticia a não 

comprovação do cumprimento do ora pactuado. Contudo, em que pese o 

valor da causa, observo que a controvérsia trata de dano ambiental e 

relaciona-se a direito difuso e coletivo, incidindo na exceção prevista no 

inciso I, § 1º, do art. 2º, da Lei 12.153/2009. As circunstâncias, 

consequentemente, impedem o processamento do feito no Juizado 

Fazendário, competindo ao Juízo Comum. Diante do exposto, DECIDO pelo 

RECONHECIMENTO, ex officio, quanto à incompetência absoluta do 
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Juizado Especial da Fazenda Pública e JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do novel 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios por 

serem os requeridos isentos de acordo com o 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 Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

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: 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)

 

Processo n. 1000309-26.2017.8.11.0034 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: 13:45, 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: 1000302-34.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000302-34.2017.8.11.0034 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: 31/01/2018 Hora: 15:30, 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, 19 de dezembro de 2017.

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 006/2017-DF

O Doutor JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, Meritíssimo Juiz de 

Direito Diretor do Foro da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO erro material existente na Portaria nº005/2018-DF, a qual 

designa o servidor Wilian Charly Oliveira, matrícula n. 32692, Técnico 

Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Geral, no período de 

15/01/2018 a 31/01/2018, em substituição a Gestora Geral Titular Sra. 

Mailza Ramos de Araújo, matrícula 7693, Auxiliar Judiciária PTJ.

 RESOLVE: Art. 1º - RETIFICAR em parte a Portaria nº 005/2018-DF, 

referente à substituição no período de férias/compensatórias da Gestora 

Geral Titular pelo Servidor Wilian Charly Oliveira, Mat. 32692, para fazer 

constar que o mesmo substituirá a titular durante os períodos 

individualizados de: *15/01/2018 à 24/01/2018 (Período de férias); 

*25/01/2018 à 31/01/2018 (Período de Compensatória);

Art. 2º - Remeta-se à Coordenadoria da Corregedoria-Geral do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para homologação e cópia ás 

autoridades locais para conhecimento.

Art. 3º - Publique-se. Registre-se. Cientifique-se e Cumpra-se.

Feliz Natal-MT, 19 de Janeiro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 Juiz de Direito /Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76394 Nr: 677-06.2016.811.0093

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA PAULA KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CARNEIRO - 

OAB:MT/19.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79086 Nr: 541-72.2017.811.0093

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN MORENO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deiziane Padilha Silva - 

OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 Ex Positis, diante do parecer ministerial, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do autor do fato, devidamente qualificado nos autos, consignando que “a 

imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de 

certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo 

dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor 

ação cabível no juízo cível” (Lei nº 9.099/95, art. 76, §6º) c/c art. 107 do 

CP. Outrossim, DETERMINO o registro da transação penal em livro próprio, 

com finalidade de impedir nova concessão dos mesmos benefícios no 

prazo de 05 (cinco) anos, caso não tenha sido feito quando da audiência 

preliminar.COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação Criminal Nacional e 

Estadual, INFOSEG e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o 

procedimento inquisitorial respectivo), nos termos dos artigos 965, “VI”, e 

966, da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Nos termos 

do artigo 980, § 7° da CNGC, acerca da presente sentença, somente DÊ 

CIÊNCIA ao Ministério Público, sendo desnecessária a nomeação de 

defensor dativo apenas para ciência desta decisão.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75600 Nr: 1258-55.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O
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 Vistos, etc.Analisando detidamente os autos, determino que a Secretaria 

de Vara, diligencie e providencie o necessário para o integral cumprimento 

da sentença de fls. 290/294v.

 Incontinenti, REITERE-SE o ofício expedido às fls. 299.

Após, vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71169 Nr: 550-73.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WRDF, BHDF, EADF, RDF, AADSD, ACD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS acerca dos filhos Wilian Ryan Dutra 

Ferreira, Bruno Henrique Dutra Ferreira, Erik Alejhandro Dutra Ferreira, 

Rodrigo Dutra Ferreira, e RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE da filha 

Ana Caroline Dutra, proposta pelo Ministério Público, tendo como 

representante dos menores, a Sra. Andréia Aparecida dos Santos, 

genitora dos menores, contra IZAIAS INÁCIO FERREIRA.

 Aduz a inicial que a Sra. Andréia Aparecida dos Santos e o Sr. Izaias 

Inácio Ferreira, foram casados por aproximadamente 14 (quatorze) anos.

Dessa união, relata que adveio os filhos Wilian Ryan Dutra Ferreira, Bruno 

Henrique Dutra Ferreira, Erik Alejhandro Dutra Ferreira, Rodrigo Dutra 

Ferreira, bem como a menor ANA CAROLINE DUTRA, que apesar de não 

constar o nome do genitor em sua certidão de nascimento, aduz ser filha 

do requerido.

 Ademais, informa que o motivo de não constar na certidão de nascimento 

da menor o nome de seu genitor, foi de que na data do registro, o Sr. 

Izaias trabalha em fazenda, não podendo assim comparecer no local para 

registrar sua filha.

 A inicial de fls. 05/06, veio acompanhada dos documentos de fls. 07/59, 

sendo devidamente recebida às fls. 60/61, oportunidade em que foi fixado 

os alimentos provisórios, bem como deferido os benefícios da justiça 

gratuita e determinado expedição de mandado de citação.

 Considerando as tentativas infrutíferas de localização da parte requerida, 

a parte autora pugnou pela emenda da inicial, com a inclusão da avó 

paterna no polo passivo (fls. 72/72v), sendo tal pedido indeferido pelo 

Juízo (fls. 80/81v).

Manifestação Ministerial às fls. 82/83, pugnando pela concessão da 

guarda provisória dos menores Rodrigo Dutra Ferreira, Wilian Ryan Dutra 

Ferreira e Bruno Henrique Dutra Ferreira, em favor da avó paterna Sra. 

Maria de Lurdes Ferreira (fls. 82/83), o qual foi deferido pelo Juízo (fls. 

99/99v).

Ministério Público requereu a desistência do pleito acerca dos alimentos 

em favor dos menores, pugnando pela continuidade da ação somente no 

tocante o reconhecimento da paternidade da menor Ana Caroline (fls. 

109/110).

O pleito Ministerial de fls. 109/110, foi devidamente concedido, conforme 

teor da decisão judicial de fls. 113.

Em pedido de fls. 113/113v, o Ministério Público requereu a revogação da 

guarda provisória anteriormente concedida a avó paterna, bem como 

pugnou pela revogação da decisão de fls. 113.

Assim, tal pedido de fls. 113/113v, foi deferido pelo Juízo (fls. 122/122v), 

retornando a ação nos termos da petição inicial.

Edital de citação expedido às fls. 156, sendo que a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação nos autos (fls. 158), 

razão pela qual foi nomeado curador especial em seu favor (fls. 160), o 

qual apresentou contestação às fls. 162/164, pugnando pela concessão 

dos benefícios da justiça gratuita.

Manifestação Ministerial de fls. 166/166v, requerendo o julgamento 

antecipado da lide.

 Vieram-me os autos conclusos.

Relatei o necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do Art. 355, inc. I, do CPC, vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas.”

 Não havendo questões prejudiciais ao mérito, passo a análise da 

pretensão autoral.

 É de se observar, que a ação de investigação de paternidade requer a 

produção de prova concludente, de modo a não permitir incertezas ou 

inseguranças.

Com efeito, não obstante estar a prova técnica, atualmente, em vista da 

evolução da ciência, adquirindo preponderância em relação às demais, 

não desmerece os elementos indiciários, que se apresentou suficiente em 

certos casos.

Isto porque, na data do nascimento da menor Ana Caroline, a Sra. Andréia 

Aparecida dos Santos, e o Sr. Izaias Inácio Ferreira encontravam-se 

casados.

 Além do mais, é possível verificar que a presente demanda percorre mais 

de 04 (quatro) anos, sendo que inclusive a guarda provisória de 03 filhos 

menores, foi deferida em favor da avó paterna, restando clara a sua 

ciência na ação.

Assim, menciono que em certo momento processual, o requerido residia 

com sua mãe, comprovando assim que o mesmo também possui 

conhecimento da vertente demanda que percorria em seu desfavor, e se 

quer manifestou no presente feito.

Desse modo, subentendo que o requerido não se opõe quanto a matéria 

de fato.

 Ademais, podemos vislumbrar, dentre outros, o namoro, o casamento, o 

relacionamento extremamente íntimo, os encontros frequentes:

“Investigatória. Na ação de investigação de paternidade, admite-se a prova 

indiciária, mas os indícios devem ser fortes e convincentes. Namoro. O 

namoro do investigado com a mãe do investigante é um dos indícios. No 

caso, são vagas as referências a namoro, que teria ocorrido há cerca de 

quarenta anos, o que gera dúvidas insuperáveis quanto à alegada 

paternidade”. (RJTJRS 131/413).

Sendo assim, este Juízo entende que restou devidamente comprovado a 

paternidade do requerido acerca da menor Ana Caroline Dutra, pelas 

provas carreadas aos autos.

Assim, passo a análise do pedido subsidiário, qual seja, os alimentos dos 

filhos menores Wilian Ryan Dutra Ferreira, Bruno Henrique Dutra Ferreira, 

Erik Alejhandro Dutra Ferreira, Rodrigo Dutra Ferreira e Ana Caroline Dutra.

Ora, acerca da menor Ana, prevê o art. 7° da Lei 8.560/92, que sempre na 

sentença de primeiro grau se reconhecer a paternidade, nela se fixarão 

os alimentos provisionais ou definitivos do reconhecido que deles 

necessita.

Ainda, de acordo com a lição de ARNALDO RIZZARDO, na mesma obra 

citada nos autos, p. 803, é de se observar que: “A rigor, toda sentença de 

procedência fixará os alimentos, que passam a viger de imediato se 

pleiteados com este caráter, segundo a norma transcrita”.

Para se arbitrar o valor dos alimentos, torna-se imprescindível observar os 

ditames contidos no § 1° do art. 1694 do Código Civil, no qual, os alimentos 

devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada.

Desta maneira, à míngua de elementos concretos para se aferir acerca de 

sua suficiência ou não, reputo razoável o valor de um salário mínimo 

vigente, atualmente correspondente a R$ 937,00 (novecentos e trinta e 

sete reais).

O arbitramento em um salário mínimo vigente mostra-se proporcional e, 

além disso, atende ao binômio necessidade/possibilidade, que por sua vez 

as necessidades dos menores são patentes, visto que se encontram em 

idade escolar.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para:

1) DECLARAR que o requerido IZAIAS INÁCIO FERREIRA, brasileiro, filho 

de Maria de Lourdes Ferreira e Francisco Inacio Ferreira, é o pai biológico 

de Ana Caroline Dutra, a qual passará a se chamar Ana Caroline Dutra 

Ferreira.

2) CONDENAR o requerido IZAIAS INÁCIO FERREIRA a pagar, 

mensalmente, alimentos definitivos em favor de seus filhos Wilian Ryan 

Dutra Ferreira, Bruno Henrique Dutra Ferreira, Erik Alejhandro Dutra 

Ferreira, Rodrigo Dutra Ferreira e Ana Caroline Dutra Ferreira, no valor 

equivalente a um salário mínimo vigente, a partir da presente sentença, 

todo dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta bancária da 

representante legal dos menores ou diretamente a genitora.

3) CONDENAR o requerido IZAIAS INÁCIO FERREIRA a pagar, 50% 

(cinquenta por cento), de todas as defesas extraordinárias em favor dos 

menores Wilian Ryan Dutra Ferreira, Bruno Henrique Dutra Ferreira, Erik 
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Alejhandro Dutra Ferreira, Rodrigo Dutra Ferreira e Ana Caroline Dutra 

Ferreira, tais como despesas médicas, hospitalares, odontológicas e 

escolares.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC.

 Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil local, nos moldes determinados pelo artigo 29, § 

1º, alínea “b”, da Lei nº 6.015/77, para as alterações devidas no assento 

de nascimento da menor, que passará a chamar-se Ana Caroline Dutra 

Ferreira, e terá como pai o Sr. IZAIAS INÁCIO FERREIRA, fazendo-se 

constar ainda o nome dos avós paternos: Maria de Lourdes Ferreira e 

Francisco Inacio Ferreira, no registro da criança.

Sem custas, eis que nomeado Curador Especial em favor do requerido, 

uma vez que este foi citado por edital.

 Em razão da nomeação do digno advogado Dr. Juliano Berticelli – OAB/MT 

nº 12.121 para atuar em favor do requerido como Curador Especial (fls. 

160), FIXO os honorários advocatícios em 03 URH´s, conforme tabela de 

honorários da OAB/MT. Bem por isso, EXPEÇA-SE a respectiva certidão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

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

Com o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, e, cumpridas todas 

as determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81138 Nr: 1870-22.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcela de Souza Abreu, ALEX PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Vistos, etc.

A denúncia foi devidamente recebida em decisão de fls. 107.

Os acusados devidamente citados (fls. 151 – 157v) ofereceram resposta 

escrita (fls. 158/161) por intermédio do advogado nomeado, apenas 

impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados na denúncia ofertada 

pelo Ministério Público.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de Janeiro de 

2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes, seus advogados, o Ministério Público e as 

testemunhas indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual 

expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta 

Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Diante da dificuldade do Sistema Penitenciário em transportar os presos 

para outras Comarcas, ainda mais neste caso sendo 02 réus, e 

considerando que a defesa técnica se fará presente na solenidade, não 

havendo prejuízo aos acusados, DETERMINO a realização da audiência 

sem a presença dos réus nesta Comarca, bem como determino que seja 

expedida Carta Precatória à Comarca onde os réus se encontram 

recolhidos, para que a mesma designe audiência para interrogatório dos 

Réus, especificando nas presentes missivas se tratarem de réus 

defendidos por defensor dativo.

Determino a Intimação da POLITEC para que em 10 dias se manifeste 

disponibilizando a pericia realizada nos presentes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47266 Nr: 137-36.2008.811.0093

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922A-MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, tendo em vista o requerimento da parte 

autora às fls. 94, e considerando a quantidade de tentativas de citação da 

parte requerida, restando todas infrutíferas, bem como ante o transcurso 

do prazo desde a distribuição da presente ação até a data hodierna, 

DETERMINO que a citação da parte requerida se dê por edital.

 Desse modo, cite-se, a requerida, por edital, nos termos do art. 256, 

inciso II, §3º do CPC, pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo DJe e fixação do 

edital no mural deste fórum.

Decorrido o prazo, o qual deverá ser certificado pelo Gestor, sem 

apresentação de Contestação, em respeito aos princípios da ampla defesa 

e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial em seu 

favor, razão pela qual desde já nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente 

inscrito no cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital 

n.º 03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o 

defensor nomeado de seu múnus, cientificando-a das obrigações e 

restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Depois de tudo cumprido e certificado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se nos autos.

 Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

Tendo em vista o lapso temporal entre a distribuição da presente ação e a 

data hodierna, CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE, expedindo-se o necessário 

com máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50775 Nr: 673-42.2011.811.0093

 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: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rogerio Domingues & Cia. Ltda. M.E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - OAB:30264/RS, 

ROSANGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:MT/16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, contra WILSON ROGÉRIO DOMINGUES & CIA LTDA ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 A inicial de fls. 09/10, aduz que a parte requerida firmou contrato de 

empréstimo (nº 2533978621), com alienação fiduciária do bem “Modelo 

Caminhão, 2631, Ford, 2003/2004, Branca, Placa nº ALP 4944, Chassi nº 

9BFZ2UMT94BB30536, Renavan nº 823576906”, no valor de R$ 

115.000,00 (cento e quinze mil reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) 

parcelas mensais.

 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. 11/40, sendo devidamente 

recebida às fls. 41/42v, oportunidade em que foi deferido o pedido liminar.

 Diligência positiva de busca e apreensão às fls. 103/104.

 Citação por edital às fls. 114, o qual a parte requerida deixou transcorrer 

o prazo sem qualquer manifestação nos autos (fls. 118), razão pela qual o 

curador especial nomeado, apresentou contestação às fls. 119/122, 

pugnando liminarmente pela nulidade de citação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e Decido.

 Cumpre registrar que o caso dos autos, é hipótese que comporta 

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”.

Ante a existência de questão prejudicial, passa-se à sua análise.

Da nulidade de citação por edital.

Tal alegado não merece prosperar, eis que todos os esforços foram 

empreendidos para a tentativa de localização do requerido, restando todas 

as diligências infrutíferas.
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 Desse modo, considerando à impossibilidade de sua localização, a 

citação por edital foi a medida satisfatória a ser adotada.

 Sendo assim, restando, pois respeitadas as disposições do art. 256 do 

CPC, a REJEITO a tese de nulidade de citação por edital.

 Ultrapassado tal questão, passo a analise do mérito propriamente dito.

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.

Outrossim, inobstante a parte requerida tenha alegado a ausência de 

ajuizamento da ação principal, verifico que, a ação cautelar de busca e 

apreensão estabelecida nos artigos 839 a 843 do CPC/1973, não é a 

mesma tratada no Decreto, visto que a Ação de busca e Apreensão 

nessa é autônoma e possui rito especial.

Nesse sentido, o professor Humberto Teodoro Junior entende que os 

procedimentos são distintos, uma vez que a ação de busca e apreensão 

cautelar visa efetivar medidas cautelares, ensejando na procura de 

pessoas ou coisas para mantê-las à disposição do juiz. Já a ação cautelar 

de busca e apreensão, visa assegurar a efetividade do processo 

principal, na medida em que não é meio de execução de medida 

satisfativa.

Corroborando com o mesmo entendimento, Pontes de Miranda afirma que a 

busca e apreensão cautelar é medida que não constitui o conteúdo na 

sentença da ação principal, o que não ocorre na ação de busca e 

apreensão regida pelo decreto, visto que o conteúdo de sua sentença é 

precisamente a busca e apreensão do bem, independendo, portanto, da 

instauração de ação principal.

Assim sendo, a Busca e apreensão do Decreto 911/69 é uma medida 

satisfativa, com um fim em si próprio, que busca concretizar o direito do 

credor.

Além do mais, 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, alegou ter adimplido 16 

parcelas de 36, ou seja, saldou menos de 50% (cinquenta por cento) da 

divida.

 Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA 

INCONTROVERSA. RELEVÂNCIA ECONÔMICA DO VEÍCULO NÃO OBSTA 

A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. A importância do bem ao sustento 

dos agravantes não é situação capaz de descaracterizar a mora 

contratual, tampouco fragilizar a garantia concedida no negócio. O 

pagamento de menos da metade das parcelas do contrato não caracteriza 

o adimplemento substancial, o qual vem sendo aceito por esta Corte 

quando do pagamento de mais de 80% do valor total do negócio. Eventuais 

tratativas extrajudiciais para quitação do débito não são óbice à tramitação 

da ação de busca e apreensão. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70061016697, Décima Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa 

Hoeveler, Julgado em 13/08/2014) (TJ-RS - AI: 70061016697 RS, Relator: 

Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 13/08/2014, Décima 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

14/08/2014).

Da lide secundária: Reconvenção

Quanto aos pedidos da reconvenção (lucros cessantes) não são cabíveis 

no caso presente. Isto porque, foi a própria reconvinte quem deu causa ao 

processo de busca e apreensão.

 Assim, tendo em vista que a requerida não cumpriu com as suas 

obrigações contratuais, ao deixar de pagar as parcelas mensais com as 

quais se comprometeu, tornando-se inadimplente incorreu na busca e 

apreensão do bem dado em alienação fiduciária.

 Não se caracteriza no caso concreto dano moral, pois para a 

caracterização do mesmo deve-se levar em conta a violação dos direitos 

da personalidade e, na medida em que esses direitos estão sustentados 

na dignidade da pessoa humana, então o dano moral viola a própria 

dignidade humana.

Não constatei, a partir da narração dos fatos constante da exordial, 

qualquer mácula à reputação da requerente, ou à sua segurança e 

tranquilidade, pois o fato de o requerido ter tido dissabores, em razão da 

ação, não se caracteriza dano moral algum, posto que, o dano moral é 

mais do que isso, a prova do dano moral é a prova da violação do dano a 

personalidade (dor, vexame, humilhação...), quando causa um distúrbio 

anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, julgo improcedente os 

pedidos constantes na reconvenção, e JULGO PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na inicial, razão pela qual:

 1) DECLARO rescindido o contrato entabulado entre as partes;

2) TORNO 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) AUTORIZO a venda do bem objeto da presente ação à terceiros, 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.

Caso o bem, objeto da ação, não for vendido à terceiros, deverá ser 

procedido a sua avaliação, e, em sendo o valor avaliado superior ao saldo 

devedor, a sobra de igual maneira, deverá ser restituída ao requerido, sob 

pena de ensejar enriquecimento sem causa.

Em razão da nomeação de advogado dativo em favor do requerido, FIXO 

os honorários advocatícios em 03 (três) URH’S, devendo a Secretaria de 

Vara expedir a competente certidão.

 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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80206 Nr: 1314-20.2017.811.0093

 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 CEOLIN ALVES, KATIA REGINA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCI DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Bonini - OAB:OAB/SP 

15.297

 Vistos, etc.

Inobstante o teor da decisão proferida em audiência de fls. 37/37v, por 

economia processual, bem como a fim de subsidiar a decisão a ser 

exarada de forma mais eficiente, tendo em vista a existência de lembrete 

pendente de juntada constando no Sistema Apolo, encaminho os autos à 

Secretaria, para a devida juntada, e após voltem-me os autos 

imediatamente conclusos, para deliberação no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81840 Nr: 2325-84.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 

n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, necessária à 

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

requerente cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência do devedor.

Por outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso 

inadequado dos bens e pelo desaparecimento dos mesmos, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 13.043/2014, DEFIRO, liminarmente, a busca 

e apreensão pleiteada.

 Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se os bens e os 

documentos do veículo com o autor, na pessoa por ele indicada, devendo 

constar do auto o endereço completo do depositário e competindo ao 

autor.

Consigo que, 05 (cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 

(art. 3º, §1º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação dada pela Lei 

10.931/2004)

 Executada a liminar, cite-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados desde o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos 

encargos decorrentes da inadimplência (STJ, Recurso Especial nº 

1.418.593, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56).

Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição.

Concedo os benefícios do art. 212 e 846 do Novo Código de Processo 

Civil.

DETERMINO que as intimações/notificações sejam feitas em nome do i. 

Advogado Dr. Jose Carlos Skrzyszowski Junior – OAB/MT 16.168, 

proceda-se a secretaria o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49405 Nr: 154-04.2010.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidiane Do Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos, etc.

Primeiramente relato que em que pese haverem vários réus nos presentes 

autos, em Decisão de fls. 472, houve o desmembramento quanto à ré 

Elidiane do Nascimento Lima, seguindo estes autos apenas quanto a ela, 

assim passo a análise do delito a ela imputado:

Elidiane do Nascimento Lima, já devidamente qualificada, foi denunciada 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como incursa nas penas 

do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI e artigo 35, caput, todos 

da Lei nº 11343/06, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do CP.

Narra à denúncia que no dia 01/07/2009, Elidiane do Nascimento Lima, 

juntamente com outros denunciados praticaram tráfico de entorpecentes, 

na modalidade de vender, ter em depósito, entregar a consumo ou 

fornecer substância entorpecente descrita no laudo pericial, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denunciada foi presa em flagrante no dia 01/07/2009 (fls. 16).

A Defesa impetrou Habeas Corpus, o qual concedeu a ordem, 

determinando a Expedição de Alvará de Soltura em favor da Ré, o qual foi 

cumprido, conforme juntada às fls. 192.

A ré apresentou Defesa Preliminar por meio de advogado constituído às 

fls. 178/182 (24/08/2009).

Durante a instrução, foram realizadas audiências de instrução e 

julgamento (fls. 397/418 – 503/506 – 531/535 – 545/547), onde foram 

ouvidas as testemunhas presentes, bem como efetuado o interrogatório 

da ré.

Às fls. 159/163, foi juntado o Laudo Definitivo de Drogas.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 559/561, pugnando pela 

procedência da denúncia, com a condenação da ré nos crimes previstos 

no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI e artigo 35, caput, todos da Lei 

nº 11.343/06.

Alegações finais da ré às fls. 263/566, requerendo a improcedência da 

presente demanda, com a consequente absolvição da ré.

Relatei o necessário.

Fundamento e Decido.

Cuida a espécie de Ação Penal Pública Incondicionada que o Ministério 

Público move em desfavor de Elidiane do Nascimento Lima, como incurso 

nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI e artigo 35, 

caput, todos da Lei nº 11343/06, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do 

CP.

O feito encontra-se em ordem, inexistindo vícios e irregularidades a serem 

sanados.

Ante a preliminar apresentada pelo Parquet, quanto à desistência da 

testemunha José Paulo da Silva Souza, diante de ser apenas testemunha 

da acusação, Homologo a desistência desta.

Diante da ausência de outras preliminares, passo ao exame do mérito, 

estribado no princípio do livre convencimento motivado insculpido no artigo 

155, do Código Processual Penal.

A estrutura da tipicidade pressupõe a apreciação da autoria e da 

materialidade dos delitos separadamente, com a individualização da 

conduta do denunciado e aferição de sua responsabilidade, posto isto, 

passo a analisar os fatos típicos, trazendo à baila as provas colhidas ao 

longo da instrução.

A materialidade do crime encontra-se positivada no APFD (fls. 16/17), 
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boletim de ocorrência (fls. 61/62), auto de apreensão (fls. 64), laudo de 

constatação preliminar e definitivo (fls. 73/79 – 159/163), que apurou que 

a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância capaz de causar 

dependência psíquica e enquadrada na portaria nº 344/98, lista F1, da 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto à autoria, diante dotem-se que não restou satisfatoriamente 

comprovado ter sido a ré a autora da infração penal. Vejamos.

É, incontroverso que, foi encontrada substância entorpecente, 

adequando-se ao tipo penal previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, porém 

em nenhum momento foi possível comprovar que a droga encontrada 

pertencia a ré.

A testemunha Cezario Januario Sobrinho diz conhecer a ré como uma 

pessoa trabalhadora, que sempre cuidou dos filhos.

A testemunha Roseli Augusto da Silva diz conhecer a ré como uma 

pessoa trabalhadora e boa mãe. Disse que visitava a casa da ré com 

frequência e nunca viu nada de suspeito.

As testemunhas Natália dos Santos e Tatiane Priscila Lima de Andrade, 

não confirmam que compraram a droga da ré, mas sim que compraram da 

pessoa de José Lino, conhecido como “neguinho”.

A Ré nega as acusações. Ela alega “que estava lavando roupa e o José 

Lino chegou e pediu para ir ao banheiro, momento em que a policia chegou 

e pediu onde estava à droga, ela permitiu a entrada dos policiais sendo 

que eles encontraram dentro do guarda roupa próximo ao celular da ré, a 

droga. Alega ainda que o réu José no momento da abordagem informou 

que a droga pertencia à ele. Informa que nunca usou droga”.

As provas colhidas não se prestam a atestar a veracidade das suspeitas 

da prática pela acusada do crime já descrito, o que inviabiliza sua 

condenação.

Não se pode proceder qualquer condenação diante de provas falhas, 

frágeis e ruinosas, diante do princípio in dubio pro reo, consubstanciado 

no artigo 386, VII, do CPP.

A jurisprudência aponta para tal solução:

“(...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. A 

prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial idôneo tem real 

valia em amparar a condenação, desde que não seja elemento isolado de 

convicção. Todavia, no embate entre as palavras do réu e testemunhas 

que autenticam sua versão e dos depoimentos divergentes dos policiais 

que efetuaram o flagrante, emergem manifestas dúvidas. Os meros 

indícios que subsistem nos autos não são suficientes para amparar uma 

condenação, logo, forçosa a absolvição do réu com fulcro no Princípio do 

In dubio pro reo. RECURSO DESPROVIDO.” (2007011123814-3 APR, 

Relator MÁRIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, julgado em 19/02/2009).

Esse também é o entendimento do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PROVA - INDÍCIOS – SUFICIÊNCIA PARA INÍCIO 

DA PERSECUÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONJUNTO 

PROBATÓRIO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE - INSUFICIÊNCIA PARA 

A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - APELAÇÃO PROVIDA. 

Para o decreto condenatório, a prova deve ser séria quanto à 

materialidade e autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se 

mostra sensata e, por isso mesmo, viabilizadora de versão favorável à 

dúvida, que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, 

a solução mais adequada é a absolvição do apelante, nos termos da 

parêmia in dubio pro reo.” (TJ/MT - RAC 31862/04 - 1ª CCrim – Rel. Rui 

Ramos Ribeiro - julgado em 21-9-04)

Assim, é de se reconhecer ausente à plena certeza de culpa da acusada 

a justificar a formação de um juízo condenatório seguro, pelo que a 

absolvição é medida impositiva.

Diante da Absolvição da Ré no crime disposto no artigo 33, caput, da Lei 

nº 11343/06, não há que se falar em condenação pelos crimes dispostos 

nos artigos 35, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, assim 

estes restam prejudicados.

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na Denúncia para 

ABSOLVER a ré ELIDIANE DO NASCIMENTO LIMA, suficientemente 

qualificada nos autos, já qualificada nos autos, da acusação que lhe é 

imputada, o que faço com base no disposto no artigo 386, VII do CPP.

Tendo a acusada sido absolvida da acusação que lhe foi imputada, deixo 

de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais.

Proceda-se a incineração da droga apreendida conforme determina o art. 

32 da Lei de Drogas.

Restituam-se à ré os objetos apreendidos em seu poder, exceto, 

obviamente, a droga e os materiais a ela vinculados.

 A ré deverá ser intimada pessoalmente da sentença, no último endereço 

constante dos autos, devendo o oficial de justiça atentar-se para o artigo 

1.421 da CNGC/MT. Caso não seja encontrada, expeça-se desde logo 

edital de intimação da r. sentença, nos termos da lei processual penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se a ré, a defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80410 Nr: 1438-03.2017.811.0093

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO GRADE, MUNICIPIO DE FELIZ NATAL, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Processo nº 1438-03.2017.811.0093.

Código nº 80410

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que apesar de devidamente 

intimados, não houve a realização do cumprimento da ordem judicial de fls. 

34/37, por parte do Estado de Mato Grosso, e Município de Feliz Natal/MT.

 Desse modo, a parte autora diligenciou no mercado, apresentando 

orçamentos às fls. 55 no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), 

e fls. 73 no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a fim de proceder a 

internação indicada ao paciente na rede privada, pelo período de 06 (seis) 

meses.

 Sendo assim, diante do quadro fático no qual a recalcitrância dos 

requeridos, em evidente desrespeito a dignidade da pessoa humana, põe 

em risco os direitos fundamentais à saúde e à vida do paciente, deve ser 

determinado o sequestro ou o bloqueio de valores depositados em conta 

corrente dos mesmos, como forma de providenciar a este o resultado 

prático equivalente ao da tutela que lhe fora deferida.

 É irrelevante, neste aspecto, sejam os requeridos pessoas físicas, 

jurídicas, ou entes estatais, vez que a ninguém é dado afrontar princípios 

constitucionais de tamanha relevância.

O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder dos 

demandados, que obrigados pela urgência da situação a efetuar a 

internação imprescindível à proteção da saúde e da vida de cidadão 

necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores 

fundamentais previstos constitucionalmente.

Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados, 

DEFIRO o pedido de sequestro da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), 

do Estado de Mato Grosso, CNPJ 03.507.415/0001-44, o que se dará 

através do Sistema BACENJUD.

Restando frutífero o sequestro e transferido o valor para a Conta Única, 

transfira-o para a conta da empresa VALOR DA VIDA – COMUNIDADE 

TERAPEUTICA LTDA ME - CNPJ 10.685.714/0001-34 (fls. 73), o qual, 

desde já DETERMINO QUE O GESTOR GERAL DESTA COMARCA ENTRE 

EM CONTATO COM A REFERIDA CLINICA, A FIM DE CONSEGUIR O 

NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA DA REFERIDA EMPRESA, PARA 

TRANSFERENCIA.

Em seguida, requisite-se o cumprimento da ordem judicial, por parte da 

clinica VALOR DA VIDA – COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA ME, cuja 

realização deverá ser comprovada, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, contados da data em que o valor for creditado em sua conta.

Por fim, proceda-se o cumprimento do remanescente da decisão de fls. 

34/37.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Feliz Natal/MT, 15 de Dezembro de 2017.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81137 Nr: 1869-37.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO DA CRUZ, Valdevan da Silva 

Soares
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT 19534/O, Emanuel Lima Costa - OAB:MT/19.534

 Vistos em Recesso Forense.

Consigno que nesta data prestei as informações a Terceira Câmara 

Criminal, referente ao Habeas Corpus n. 1014055-63.2017.8.11.0000 

–Comarca de Feliz Natal /MT, em que figura como paciente, Marcos Paulo 

da Cruz, via Malote Digital, conforme recibo anexo.

Feliz Natal/MT, 20 de Dezembro de 2017.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81264 Nr: 1938-69.2017.811.0093

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JAIR MOREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Processo nº 1938-69.2017.811.0093.

Código nº 81264

Vistos, etc.

Diante da determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II, CPC) relativos à 

obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS – Tema 106 do e. STJ, referente 

ao REsp 1657156/RJ, afetado na sessão do dia 26/04/2017 pela c. 

Primeira Seção –, determino a SUSPENSÃO do presente feito, para 

aguardar o julgamento do REsp 1657156/RJ.

No mais, mantenha-se o cumprimento da antecipação de tutela 

anteriormente deferida nos termos da referida decisão, conforme decisão 

proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, na QO no ProAfR no Resp em 

comento:

 “(...) a suspensão do processamento dos processos pendentes, 

determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos 

concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, 

desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e 

deem cumprimento àquelas que já foram deferidas.”

Assim, diante do descumprimento da liminar anteriormente deferida nos 

autos, bem como ante a urgência que o caso requer, passo a análise da 

manifestação Ministerial de fls. 43/43v.

Analisando detidamente os autos, verifico que apesar de devidamente 

intimado, não houve a realização do cumprimento da ordem judicial por 

parte do demandado.

Desse modo, a parte autora diligenciou no mercado, apresentando 

orçamentos às fls. 45/47.

Sendo assim, da análise, observa-se que o orçamento apresentado com 

valor mínimo, é de R$ 262,29 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte e 

nove centavos), fornecido pela “Drogaria do povo”, equivalente a 06 (seis) 

cxs do medicamento “Selozok 50mg”, sendo 30 (trinta) comprimidos cada 

cx.

 Sendo assim, diante do quadro fático no qual a recalcitrância do 

requerido, em evidente desrespeito a dignidade da pessoa humana, põe 

em risco os direitos fundamentais à saúde e à vida do paciente, deve ser 

determinado o sequestro ou o bloqueio de valores depositados em conta 

corrente do mesmo, como forma de providenciar a este o resultado prático 

equivalente ao da tutela que lhe fora deferida.

 É irrelevante, neste aspecto, seja o requerido pessoa física, jurídica, ou 

ente estatal, vez que a ninguém é dado afrontar princípios constitucionais 

de tamanha relevância.

O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do demandado, 

que obrigado pela urgência da situação a fornecer medicamento 

imprescindível à proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, 

revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais 

previstos constitucionalmente.

Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados, 

DEFIRO o pedido de sequestro da quantia de R$ 262,29 (duzentos e 

sessenta e dois reais e vinte e nove centavos), do Estado de Mato 

Grosso, CNPJ 03.507.415/0001-44, o que se dará através do Sistema 

BACENJUD.

 Restando frutífero o sequestro e transferido o valor para a Conta Única, 

transfira-o para a conta da empresa “Drogaria do Povo – Telefone (66) 

3585-1522”, o qual, desde já DETERMINO QUE O SR. GESTOR ENTRE EM 

CONTATO COM A REFERIDA FARMACIA, A FIM DE CONSEGUIR O 

NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA DA REFERIDA EMPRESA, PARA 

TRANSFERENCIA.

Em seguida, requisite-se o cumprimento da ordem judicial, por parte da 

empresa Drogaria do Povo, cuja realização deverá ser comprovada, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data em que o valor for 

creditado em sua conta.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Feliz Natal/MT, 15 de Dezembro de 2017.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81690 Nr: 2213-18.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DACDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO PATERNOST DE 

FREITAS - OAB:14285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 Quanto ao pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, postergo sua análise para a 

audiência de conciliação.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 2018, às 

14h00min.

 CITE-SE a parte requerida para comparecer a presente solenidade retro 

designada.

Caso na audiência de conciliação não houver acordo, a requerida poderá 

contestar a ação, no prazo previsto no art. 335, § 1° do NCPC, desde que 

o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas, proferindo-se, em seguida, a sentença.

 Intimem-se as partes para comparecerem a solenidade designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82131 Nr: 2511-10.2017.811.0093

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - 

OAB:19535/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerente, em 

juízo de cognição sumária entendo que os documentos trazidos pelo 

requerente não traduzem a certeza da hipossuficiência, pois o requerente 

é um advogado atuante na Comarca, e além do mais foi constituído para o 

ato advogado particular.

 Logo, não se pode dizer que o requerente esteja em uma situação de 

miserabilidade.

Com efeito, é preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de 

Instrumento nº 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil do requerente.
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A lei considera necessitado 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.

 A Carta Magna estabelece também em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso” (grifei).

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, e DETERMINO a 

intimação da parte requerente, para que recolha as custa processuais no 

prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000039-19.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 22/01/2017 AS 14:45H.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000039-19.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE FELIZ NATAL MANDADO DE CITAÇÃO Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) Substituto JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 1000039-19.2017.8.11.0093 Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Valor causa:R$ 

1.019,68 Parte Autora: REQUERENTE: REQUERENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: REQUERIDO: 

LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO Endereço: Rua dos Ibiscos, 45, Bela Vista, 

FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 Data da Audiência: Tipo: Conciliação 

Sala: Andreia 1 Data: 22/01/2018 Hora: 14:45 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) de conformidade com o despacho abaixo 

transcrito e com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: Andreia 1 Data: 22/01/2018 Hora: 14:45 , oportunidade 

em que poderá apresentar a defesa escrita ou oral, motivo porque é 

recomendado, caso seja possível, o acompanhamento da parte por seu 

advogado. ADVERTÊNCIAS: Revelia: O não comparecimento do requerido 

na audiência poderá resultar na aplicação dos efeitos da revelia, podendo 

os fatos apresentados pelo autor na petição inicial serem considerados 

como verdadeiros. Observação: O presente processo tramita no sistema 

de Processo Judicial Eletrônico e poderá ser acessado no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso - MT (site: 

http://www.tjmt.jus.br/pje/). Feliz Natal - MT, em 19 de dezembro de 2017. 

Fernando Azevedo de Almeida Gestor Judiciário Sede do Juizado e 

Informações: Rua São Lourenço D'oeste Nº 945 Bairro: Centro Cidade: 

Feliz Natal-MT Cep:78885000 Fone: 66-3585-1766 Site na internet para 

informações sobre o processo: http://www.tjmt.jus.br/pje

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112017 Nr: 4036-45.2017.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Katia Brambilla, Alexandre Rorigo Ribeiro Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Henrique Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Rony 

de Abreu Munhoz, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da 

(s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85207 Nr: 1166-66.2013.811.0087

 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: Elaine Lanz Vergutz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denys Santana da Silva - 

OAB:OAB/MT 16649, Diego Luis da Silva - OAB:OAB/MT 16561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826A, José Alberto Couto Maciel - OAB:513 OAB/DF

 Tendo em vista que a exequente concorda com o valor depositado pela 

executada, proceda-se com liberação do valor retido na Conta Única 

transferindo-o para a conta informada às fls. 133.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100321 Nr: 1609-12.2016.811.0087

 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: Selmira Aparecida Corrêa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 
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prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

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:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

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.

§ 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.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;
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b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com 55 

anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada através do 

início de prova material e pelo depoimento pessoal colhido em juízo.

As testemunhas, de modo geral, confirmaram as assertivas da parte 

autora, dando conta que ela trabalhava na agricultura em regime de 

economia familiar, sem auxílio de empregados.

A terra em que laborou é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, conforme 

evidenciou a prova produzida em juízo.

Não há registros de exercício de atividade urbana.

Desta feita, a instrução processual mostrou-se favorável às pretensões 

da parte autora, já que a prova colhida é idônea e racionalmente apta a 

comprovar o desempenho de atividades campesinas em regime de 

economia familiar.

Diante do exposto, reconheço a atividade rural em regime de economia 

familiar desenvolvida pela parte-autora no período de 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento administrativo.
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Prestações vencidas

Fixo a data do requerimento administrativo como termo inicial para as 

diferenças devidas à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:

a) reconhecer como exercício rural o período de 180 meses imediatamente 

anteriores ao requerimento administrativo.

b) determinar ao INSS que CONCEDA aposentadoria rural por idade (NB 

41/164.904.127-3) à SELMIRA APARECIDA CORREA (CPF 

344.770.801-82), 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 

09.09.2015 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.

c) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidos de juros e correção monetária a contar da citação. Conforme o 

decidido pelo STF no RE 870947, os juros moratórios deverão ser 

calculados com o índice de remuneração da poupança (TR) e a correção 

monetária com o IPCA-E.

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas, na forma do que determina o art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I do CPC.

 Apresentado recurso, após verificados os pressupostos de 

admissibilidade, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no 

prazo legal.

Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o 

valor do proveito econômico não superará os mil salários mínimos, de 

forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, 

está DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.

Transitada em julgado esta decisão, requisite a Secretaria o seu 

cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00, (dois mil Reais).

Recomenda-se, visando à celeridade na expedição da requisição de 

pagamento, que o procurador da parte-autora junte o contrato de 

honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado 

desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu interesse 

o destaque 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.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106424 Nr: 951-51.2017.811.0087

 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: Edina dos Santos

 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:

 RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:
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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:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

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.

§ 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.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 
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não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com 55 

anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada através do 

início de prova material e pelo depoimento pessoal colhido em juízo.

As testemunhas, de modo geral, confirmaram as assertivas da parte 

autora, dando conta que ela trabalhava na agricultura em regime de 

economia familiar, sem auxílio de empregados.

A terra em que laborou é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, conforme 

evidenciou a prova produzida em juízo.

Não há registros de exercício de atividade urbana.

Desta feita, a instrução processual mostrou-se favorável às pretensões 

da parte autora, já que a prova colhida é idônea e racionalmente apta a 

comprovar o desempenho de atividades campesinas em regime de 

economia familiar.

Diante do exposto, reconheço a atividade rural em regime de economia 

familiar desenvolvida pela parte-autora no período de 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento administrativo.

Prestações vencidas

Fixo a data do requerimento administrativo como termo inicial para as 

diferenças devidas à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:

a) reconhecer como exercício rural o período de 180 meses imediatamente 

anteriores ao requerimento administrativo.

b) determinar ao INSS que CONCEDA aposentadoria rural por idade (NB 

41/164.937.526-0) à EDINA DOS SANTOS (CPF 650.207.741-20), 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 24.01.2017 com RMI no valor de 

um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo atual.

c) Na forma do art. 311 do Código de Processo Civil vigente, estando 

evidenciado o direito da parte autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA 

e determinar que o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o 

benefício de APOSENTADORIA POR IDADE em favor da parte autora;

 d) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidos de juros e correção monetária a contar da citação. Conforme o 

decidido pelo STF no RE 870947, os juros moratórios deverão ser 

calculados com o índice de remuneração da poupança (TR) e a correção 

monetária com o IPCA-E.

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas, na forma do que determina o art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I do CPC.

 REQUISITE a SECRETARIA o cumprimento da presente decisão, no prazo 

constante na alínea `c`, ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, sob 

pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 (dois mil Reais).

Apresentado recurso, após verificados os pressupostos de 

admissibilidade, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no 

prazo legal.

Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o 

valor do proveito econômico não superará os mil salários mínimos, de 

forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, 

está DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.

Recomenda-se, visando à celeridade na expedição da requisição de 

pagamento, que o procurador da parte-autora junte o contrato de 

honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado 

desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu interesse 

o destaque 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.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106558 Nr: 1043-29.2017.811.0087

 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: ALVANI DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - 

OAB:MT/21.097-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 
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do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

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:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

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.

§ 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.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;
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III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 
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STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com 55 

anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada através do 

início de prova material e pelo depoimento pessoal colhido em juízo.

As testemunhas, de modo geral, confirmaram as assertivas da parte 

autora, dando conta que ela trabalhava na agricultura em regime de 

economia familiar, sem auxílio de empregados.

A terra em que laborou é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, conforme 

evidenciou a prova produzida em juízo.

Não há registros de exercício de atividade urbana.

Desta feita, a instrução processual mostrou-se favorável às pretensões 

da parte autora, já que a prova colhida é idônea e racionalmente apta a 

comprovar o desempenho de atividades campesinas em regime de 

economia familiar.

Diante do exposto, reconheço a atividade rural em regime de economia 

familiar desenvolvida pela parte-autora no período de 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento administrativo.

Prestações vencidas

Fixo a data do requerimento administrativo como termo inicial para as 

diferenças devidas à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:

a) reconhecer como exercício rural o período de 180 meses imediatamente 

anteriores ao requerimento administrativo.

b) determinar ao INSS que CONCEDA aposentadoria rural por idade (NB 

41/170.776.281-0) à ALVANI DOS SANTOS (CPF 627.740.501-20), 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 13.02.2017 com RMI no valor de 

um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo atual.

c) Na forma do art. 311 do Código de Processo Civil vigente, estando 

evidenciado o direito da parte autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA 

e determinar que o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o 

benefício de APOSENTADORIA POR IDADE em favor da parte autora;

 d) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidos de juros e correção monetária a contar da citação. Conforme o 

decidido pelo STF no RE 870947, os juros moratórios deverão ser 

calculados com o índice de remuneração da poupança (TR) e a correção 

monetária com o IPCA-E.

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas, na forma do que determina o art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I do CPC.

 REQUISITE a SECRETARIA o cumprimento da presente decisão, no prazo 

constante na alínea `c`, ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, sob 

pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 (dois mil Reais).

Apresentado recurso, após verificados os pressupostos de 

admissibilidade, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no 

prazo legal.

Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o 

valor do proveito econômico não superará os mil salários mínimos, de 

forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, 

está DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.

Recomenda-se, visando à celeridade na expedição da requisição de 

pagamento, que o procurador da parte-autora junte o contrato de 

honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado 

desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu interesse 

o destaque 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.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108693 Nr: 2173-54.2017.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Cardoso de Oliveira Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU
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A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

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:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

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.

§ 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.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;
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b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com 55 

anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada através do 

início de prova material e pelo depoimento pessoal colhido em juízo.

As testemunhas, de modo geral, confirmaram as assertivas da parte 

autora, dando conta que ela trabalhava na agricultura em regime de 

economia familiar, sem auxílio de empregados.

A terra em que laborou é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, conforme 

evidenciou a prova produzida em juízo.

Não há registros de exercício de atividade urbana.

Desta feita, a instrução processual mostrou-se favorável às pretensões 

da parte autora, já que a prova colhida é idônea e racionalmente apta a 

comprovar o desempenho de atividades campesinas em regime de 

economia familiar.

Diante do exposto, reconheço a atividade rural em regime de economia 

familiar desenvolvida pela parte-autora no período de 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento administrativo.

Prestações vencidas

Fixo a data do requerimento administrativo como termo inicial para as 

diferenças devidas à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:

a) reconhecer como exercício rural o período de 180 meses imediatamente 

anteriores ao requerimento administrativo.

b) determinar ao INSS que CONCEDA aposentadoria rural por idade (NB 

41/164.904.146-0) à VILMA CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS (CPF 

021.156.021-96), 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 

08.02.2017 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.

c) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidos de juros e correção monetária a contar da citação. Conforme o 

decidido pelo STF no RE 870947, os juros moratórios deverão ser 

calculados com o índice de remuneração da poupança (TR) e a correção 

monetária com o IPCA-E.

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas, na forma do que determina o art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I do CPC.

 Apresentado recurso, após verificados os pressupostos de 

admissibilidade, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no 

prazo legal.

Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o 

valor do proveito econômico não superará os mil salários mínimos, de 

forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, 

está DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.

Transitada em julgado esta decisão, requisite a Secretaria o seu 

cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00, (dois mil Reais).

Recomenda-se, visando à celeridade na expedição da requisição de 

pagamento, que o procurador da parte-autora junte o contrato de 
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honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado 

desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu interesse 

o destaque 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.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102691 Nr: 3113-53.2016.811.0087

 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: Emiliano Neres da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

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:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

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.

§ 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.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 
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outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 
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mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com 60 

anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

Apesar dos fatos deduzidos na inicial, o INSS trouxe documento 

comprovando que quando do atingimento da idade mínima para 

aposentadoria rural por idade, o autor exercia trabalho urbano, o que 

impede a concessão da aposentadoria por idade rural.

Em seu depoimento pessoal, o autor confirmou que exerceu trabalho com 

carteira assinada imediatamente antes do requerimento administrativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e extingo o processo com 

resolução de mérito.

 Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Custas pelo autor.

Fixo os honorários sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos Reais), 

suspensos em razão do deferimento da gratuidade.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111722 Nr: 3867-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Bassan Junior, ELIMAR DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Matheus de França 

Guerra - OAB:AOB/MT 1.082, Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:OAB-MT 3.596-A

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Ruy Barbosa Marinho Ferreira para 

apresentar defesa do acusado Elimar dos Santos Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111349 Nr: 3641-53.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Designo audiência de instrução para a data de 26 de dezembro de 2017, 

às 14h00min.Notifique-se a equipe multidisciplinar credenciada, para que 

realize estudo psicossocial, a fim de aferir a conduta social e 

personalidade do agente, apresentando relatório detalhado ao Juízo até a 

data de 26.12.2017 às 13h30min.Quanto ao pedido de diligências 

ministeriais para juntada de certidões de antecedentes criminais, pondero 

que, atualmente, a comarca de Guarantã do Norte, indispõe de capacidade 

operacional para atender a todos os postulados, visto que há um grande 

acervo de processos que precisam de mínimos cuidados, nas demais 

esferas de atuação deste juízo.Outrossim, o artigo 1.373, II, da CNGC 

prediz que o Juiz determinará a solicitação de informações sobre os 

antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime.Ao fim, 

quanto a este tópico, pondero que atualmente o distribuidor do juízo dispõe 

de ferramenta para emitir certidão de antecedentes de âmbito estadual, ao 

distribuir a ação penal, sendo certo tal providencia suprirá grande parte 

das situações de histórico criminal do réu.Por tais fundamentos, indefiro o 

pedido ministerial para a diligência de juntada de antecedentes criminais de 

outras entidades e unidades da federação, facultando-lhe, caso queira, 

solicitar e postular juntada a posteriori, com base nos poderes que lhe 

confere sua Lei Orgânica.CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA deste Juízo se 

atendidos os comandos da decisão em que recebida e denúncia (juntadas, 

requisições e comunicações).Intime-se o acusado, o Defensor, o 

Ministério Público, bem como as testemunhas arroladas.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42254 Nr: 1634-98.2011.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Celso Marcon, para dar 

andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção dos 

autos, art. 485, inciso III, do CPC:

 6.16.7.16 – 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80256 Nr: 2082-71.2011.811.0087

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nirio Jose Knopf

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Pedro Henrique Gonçalves para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82821 Nr: 2155-09.2012.811.0087

 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 de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BAUMGRATZ, Roberta Mezalira 

Venturoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Edwin de Almeida Costa - OAB:14621/MT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 197 de 760



Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, RALFF HOFFMANN 

- OAB:13128, Raniele Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT, 

SANDRA MARA DI GIULIO BOHAC - OAB:6396-B OAB/MT

 Intimação do procurador da parte requerida Roberta Mezalira Venturoso, 

para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86922 Nr: 337-51.2014.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A audiência designada não foi realizada por se tratar de AÇÃO DE 

CONVERSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, todavia, havendo o pedido de reconhecimento da qualidade de 

segurado especial do autor, faz-se imperiosa a oitiva das testemunhas.

Designe-se a audiência de instrução e julgamento para a data de 18 de 

abril de 2018 às 13:30hrs.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 8907 Nr: 1064-59.2004.811.0087

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MV, LV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPAS, MEMZ, MRMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Campos Vaz - 

OAB:14427/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora (inventariante) a 

apresentaro endereço atualizado do interessado Mauro Rogério Martins 

Zeni, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29886 Nr: 1358-09.2007.811.0087

 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: Basilio Artifão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Antoniazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Dawison Joreu da Silva - OAB:23.407, Katiuscia de 

Lima Macedo Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca da carta precatória devolvida de fls. 197/202, 

205/206, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83926 Nr: 3266-28.2012.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a)parte autora para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85031 Nr: 989-05.2013.811.0087

 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: Neuza Cesário Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Cesário Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de LEANDRO CESÁRIO 

CAETANO, em virtude de seu irreversível estado de saúde, tudo conforme 

laudo médico e parecer ministerial. Nomeio DEFINITIVAMENTE curadora do 

interditando a requerente, Sra. NEUZA CESÁRIO CAETANO, qualificada 

nos autos, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer natureza pertencentes ao interdito, sem 

autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária 

deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e bem estar 

do interdito. Lavre-se o termo de curatela, constando às restrições acima. 

Cumpra-se o disposto nos arts. 755 § 3º e 759 §§ 1º e 2º do CPC, 

publique-se os editais. Inscreva-se a sentença no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias. Intime-se a curadora para compromisso, em cujo 

termo deverá constar as restrições supra, todas referentes à proibição de 

alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem autorização 

judicial.Sem custas.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86110 Nr: 2032-74.2013.811.0087

 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: Manuel Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

aportar aos autos cópia dos documentos pessoais dos filhos do 

requerente, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103773 Nr: 3818-51.2016.811.0087

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDSB, FALdSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Defiro os benefícios da justiça gratuita pleiteados pelo executado.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por L. C. da S. B., 

representada por sua genitora Flavia Aparecida Lemes da Silva, em face 

de Leandro Batista da Silva Borges, todos devidamente qualificados na 

inicial.

Conforme se depreende da petição de fls. 33, o executado efetuou o 

pagamento da prestação alimentícia em atraso, motivo pelo qual JULGO 

EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, inciso II, e art. 925, do 

CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106422 Nr: 949-81.2017.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA GINA DE JESUS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de concessão de 

aposentadoria e extingo o feito com resolução de mérito.Concedo o 

benefício de gratuidade judiciária.Custas e honorários pela autora, estes 

fixados em R$ 200,00 (duzentos Reais), suspensos em razão da 

gratuidade judiciária.Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111637 Nr: 3834-68.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3° Vara Criminal de Colíder - MT, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Jose de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:OAB/MT 6908-A

 A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 31 de janeiro de 2018 às 13h:50min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 10703 Nr: 1145-08.2004.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA ALARCON LEITE, MANOEL DOS SANTOS 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FORTUNATO

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

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SOARES - 

OAB:21794/O

 Intimação da Parte autora da decisão que segue:"Compulsando os autos, 

verifico que à ação foi atribuído o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o 

que não corresponde com o valor do objeto do pedido, na forma do artigo 

292, IV, do CPC. Diante disso, intime-se a parte autora para emendar a 

petição inicial, atribuindo à causa o valor correspondente à área que 

pretende ver reintegrada, sob pena de indeferimento da inicial. Ainda, por 

não vislumbrar nos autos hipossuficiência financeira da parte autora, na 

forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intimem-se os requerentes 

para comprovarem, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, ou, desde 

logo, efetuarem o pagamento das custas e despesas processuais. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos imediatamente conclusos."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42165 Nr: 1545-75.2011.811.0087

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Pereira de Souza - 

OAB:13.911-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Indefiro o petirório de fls. 87, vez que devidamente citado em 10/10/2012, 

fls. 57, apresentou contestação às fls. 59/78, restando precluída a 

faculdade do requerido em apresentar novas provas, e indevido o pedido 

de restituição dos prazos, vez que passados mais de quatro anos desde 

a última manifestação. Outrossim, determino o retorno dos autos à 

secretaria a fim de que proceda com a juntada do documento pendente no 

Sistema Apolo, como também o cadastramento dos novos patronos 

habilitados pelo Banco réu.

 Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80469 Nr: 2296-62.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Ramos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os acusados para apresentação 

de Memoriais Escritos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83921 Nr: 3262-88.2012.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Maria Lucilia Gomes e 

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, para dar andamento no feito no 

prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, 

do CPC:

 6.16.7.16 – 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.

Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Maria Lucilia Gomes e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84126 Nr: 104-88.2013.811.0087

 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: LNDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte autora, 

quanto ao conteúdo da certidão de fls. 93, conforme transcrita abaixo: 

"Certifico que o ofício nº. 1219/2013/84126 foi encaminhado ao Detran/MT 

via A. R. com o código de rastreabilidade JJ22351456BR, porém em 

consulta ao sítio dos Correios não foi possível localizar a data de 

recebimento da correspondência. Certifico ainda que, não consta a 

devolução do referido A. R."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85678 Nr: 1635-15.2013.811.0087
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86083 Nr: 2003-24.2013.811.0087

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: BFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DI GIULIO 

BOHAC - OAB:6396-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86706 Nr: 160-87.2014.811.0087

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Rebequi Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 Ante ao exposto, DECLARO prescrita a pretensão de aplicação de multa 

administrativa prevista no art. 249, do ECA, em desfavor de ARTHUR 

REBEQUI JÚNIOR e, na forma do art. 487, II do Código de Processo Civil, 

julgo EXTINTO o processo com resolução de mérito.Observadas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86896 Nr: 318-45.2014.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Basto Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90955 Nr: 3022-31.2014.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDFEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA - 

OAB:13832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA 

proposta por JOSIANE GONÇALVES DA SILVA em face de RONILSON DE 

FREITAS E FREITAS, ambos devidamente qualificados.

Citação do réu frustrada.

Intimada a parte autora para impulsionar o feito, não foi localizada 

pessoalmente e tampouco por seu advogado.

Vieram-me conclusos para deliberação.

Relatei e decido.

A ação foi ajuizada no ano de 2014 e até a presente data não houve a 

citação válida do demandado, apesar da expedição de carta precatória 

para a Comarca de Itaúba-MT.

Concitada a parte autora a apresentar novo endereço do demandado ou 

requerer o que de direito, sob pena de extinção, quedou-se absolutamente 

inerte.

Assim, não tendo havido devido impulsionamento do feito há mais de dois 

anos, é de se reconhecer o abandono da causa, a justificar a extinção do 

processo.

Desta feita, na forma do art. 485, incisos II e III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Em razão do princípio da causalidade, custas pela parte autora, 

suspensas em razão da concessão da gratuidade judiciária.

Sem honorários sucumbenciais em razão da ausência de citação do 

requerido.

 Intimem-se e, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103208 Nr: 3391-54.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhoni Clesi da Silva Cunha, Julio Cesar Soares, 

Paulo Henrique Lima Guimarães, Fernando Henrique da Silva Hidalgo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Tendo em vista a manifestação ministerial de fls. 1045, designo audiência 

de instrução para a data de 26.12.2017, ás 16h00min, a fim de inquirir as 

testemunhas Ezequiel Mariano da Silva e Manoy da Silva Rodrigues.

Certifique-se acerca do cumprimento da carta precatória expedida às fls. 

980.

Notifique-se a equipe multidisciplinar credenciada, para que realize estudo 

psicossocial, a fim de aferir a conduta social e personalidade dos agentes, 

apresentando relatório detalhado ao Juízo até a data de 26.12.2017, às 

15h30min.

Intimem-se.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107290 Nr: 1506-68.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Vistos em plantão judiciário.

Certificada a tempestividade do recurso (CPP, art. 600), recebo as razões 

apresentadas, bem como as contrarrazões.

Restando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109816 Nr: 2841-25.2017.811.0087

 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: SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à averbação 

de período rural, para ser somado ao tempo de labor urbano já averbado 

em nome do autor.

 Narra a parte autora que laborou no campo, em regime de economia 

familiar e que, somando o tempo de labor campesino ao tempo de serviço 

urbano, faria jus ao benefício de aposentadoria.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

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:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

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.

§ 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.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 
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outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 
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art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

A parte autora sequer se deu ao trabalho de individualizar os períodos de 

pretende ver reconhecidos como labor rural.

Não há documentação hábil a ensejar o reconhecimento da atividade rural. 

Apesar do autor afirmar que possui área rural há mais de 20, não 

apresentou nenhum documento que comprovasse a propriedade, a posse 

e muito menos o efetivo labor campesino.

Com efeito, a parte autora não comprovou o direito que buscado em juízo, 

de sorte que é improcedente o seu pedido.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e extingo o feito com 

resolução de mérito.

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Custas pela autora, suspensas em razão da gratuidade.

Fixo os honorários sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos Reais), 

suspensos em razão da gratuidade.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110164 Nr: 3024-93.2017.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade Guarantã de Televisão Ltda, Clodis Antonio 

Menegaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Radio Difusora de Colider, Cassio Brizzi Trizzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOME NETO - 

OAB:11890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a desistência da 

ação (fls. 90).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110462 Nr: 3169-52.2017.811.0087

 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: Posto Caiuri Ltda, Clayton da Costa Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Mestre 

Medeiros - OAB:MT/15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, em respeito à integridade e coerência sistêmicas, que, ao fim, 

garantem a segurança das relações jurídicas, inviável acolher a pretensão 

de inclusão dos contratos garantidos por cessão fiduciária aos efeitos da 

Recuperação Judicial.Com efeito, não estando o mais oneroso dos 

contratos da empresa recuperanda sujeito aos efeitos da Recuperação 

Judicial e, considerando os reduzidos valores dos créditos dos demais 

credores, a Recuperação Judicial, nos moldes em que processada, 

mostra-se de duvidosa eficácia no processo de recuperação da 

capacidade financeira da empresa, que passou a ter que arcar com as 

custas processuais, honorários advocatícios e de administrador 

judicial.Assim, no tocante ao pedido de redução do valor dos honorários 

do Administrador Judicial (fls. 465), ante a alegação de impossibilidade 

financeira da recuperanda e o expressivo valor arbitrado na decisão 

primeva, e considerando que o contrato de maior valor não se sujeitará 

aos efeitos da Recuperação Judicial, autorizo a redução do valor, para 

que passe a corresponder a R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.Inviável, 

no entanto, acolher o pedido de pagamento em 24 parcelas. O pagamento 

do administrador perdurará, em princípio, até o fim da recuperação 

judicial.Certifique-se o Sr. Gestor Judicial quanto ao cumprimento das 

intimações e demais determinações previstas na decisão de fls. 414/418. 

Dando prosseguimento ao feito, determino:1. A publicação do edital 

contendo a relação de credores, a ser apresentada pelo Administrador 

Judicial, nos termos do artigo 7º, §2º da Lei 11.101/05 e observada a 

exclusão dos créditos garantidos por cessão fiduciária;2. Decorrido o 

prazo acima determinado, qualquer credor poderá manifestar objeção ao 

plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da 

relação de credores, prevista no art. 7º, §2º da Lei 11.101/05;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110940 Nr: 3427-62.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdA, CHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Felipe do Nascimento 

Moura - OAB:22107/MT, Marcos Rogério Mendes - OAB:16057/MT

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal em face de JOÃO RICARDO DE ALMEIDA, a fim de 

CONDENÁ-LO pela prática do crime definido no art. 217-A, “caput”, c/c os 

artigos 71 e 226, II, ambos do Código Penal e ABSOLVÊ-LO, forte no art. 

386, VII, do CPP, da imputação da prática da conduta tipo previsto no artigo 

232, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 9075 Nr: 1142-53.2004.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKAELI DOS SANTOS CICHOSKI, FRANKI WILLYN 

CICHOSKI, ELIAS CICHOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO RODRIGUES - 

OAB:3.526-A/MT, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, Jovane 

Dalsoquio - OAB:OAB/MT 10.289, NEUCERI NARDI - OAB:40288/RS, 

ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Gonçalves Martins 

Filho - OAB:OAB/SP 31.644

 Conforme certidão retro a devolução do precatório requisitório deu-se em 

razão da ausência de homologação dos cálculos da execução, todavia 

cuida-se de matéria da qual não enseja qualquer reformulação, em razão 

do trânsito em julgado do acordão que determinou o prosseguimento da 

execução e conseguinte expedição de precatório, em se tratando de 

obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Tendo em vista o esgotamento das atividades jurisdicionais por esta 

instância, proceda-se Senhor Gestor com a consulta à Corregedoria-Geral 

de Justiça de Mato Grosso a fim de obter orientação quanto à expedição 

do referido precatório, haja vista as reiteradas devoluções do setor de 

precatórios.

Com a resposta, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 15152 Nr: 844-61.2004.811.0087

 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: ALICE ESCOLASTICA DAS DORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA ALARCON LEITE, MANOEL DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA SOARES - 
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OAB:21794/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, atribuindo à causa o valor correto, sob pena de 

indeferimento da inicial, bem como efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 290 do 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28865 Nr: 333-58.2007.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Carmem Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Teixeira Barbosa Pinto 

- OAB:OAB/PR 35.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Galdão de 

Albuquerque - OAB:138.646-OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, para que no 

prazo de 10 (dez) dias apresentar os memoriais finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29895 Nr: 1366-83.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Aldenir Cristaldo de Menezes, Matilde Requena 

Volpato de Meneses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Designo audiência de conciliação, a ser realizada na data de 05/02/2018, 

às 08h30min.

Não havendo acordo, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30404 Nr: 1877-81.2007.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cesar Barboza de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAAC DUARTE DE BARROS 

JUNIOR - OAB:1599

 Considerando que o Ministério Público desiste da oitiva da testemunha 

Serafim Neves Pereira, e diante da revelia do acusado (fls. 89), dou por 

encerrada a instrução.

Vista ao Ministério Público e à defesa para apresentação de Memoriais, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31257 Nr: 167-89.2008.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisio Matias de Assis Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:OAB/10.431 MT

 Nos termos do art. 581, IV, do CPP, recebo o presente recurso em sentido 

estrito, por próprio e tempestivo.

Reapreciando a matéria, entendo que a decisão não deve ser modificada 

ou reconsiderada, razão por que a mantenho, pelos seus próprios 

fundamentos.

Assim, restando presentes os pressupostos de admissibilidade do 

recurso, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignadas as nossas homenagens (CPP, art. 583, II).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80163 Nr: 1986-56.2011.811.0087

 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: Ademar Stock

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 
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que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

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:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

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.

§ 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.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:
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Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Apesar das alegações autorais, designada audiência para coleta de prova 

testemunhal e depoimento pessoal do autor, este não se fez presente, 

apesar de devidamente intimado.

Assim, preclusa a faculdade de produção de prova oral.

As provas documentais são insuficientes para comprovar o direito 

alegado.

A improcedência é de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e extingo o processo com 

resolução de mérito.

DEFIRO a gratuidade judiciária.

Custas e honorários pelo autor, estes em R$ 200,00 (duzentos Reais), 

suspensos em razão da gratuidade.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80903 Nr: 237-67.2012.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a desistência da 

ação (fls. 58).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

No mais, considerando que tentado efetuar o desbloqueio do veículo via 

RENAJUD, não foi localizado nenhum bloqueio, oficie-se o Detran/MT, a fim 

de proceder a baixa de eventuais restrições judiciais acerca do veículo 

objeto da lide.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82908 Nr: 2241-77.2012.811.0087

 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
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 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES VIANA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOISES VIANA MORAIS, Cpf: 

27739171115, Rg: 1.794.747, brasileiro(a), professor. 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 Civil Pública por Ato de Improbidade 

Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Moisés 

Viana de Morais, brasileiro, professor, em lugar incerto e não sabido 

pugnando pela condenação dom requerido nos termos do art. 9º, no que 

couber, as penas do art. 12, inciso I.

Despacho/Decisão: Processo nº 2241-77.2012.811.0087 (Código 82908) 

Ação Civil Pública por Ato de Improbidade AdministrativaAutor: Ministério 

Público do Estado de Mato GrossoRequerido: Moisés Viana MoraisVistos 

etc.Cite-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, 

I I I ) . E x p i r a d o  o  p r a z o  p a r a  r e s p o s t a ,  i m e d i a t a 

conclusão.Cumpra-se.Guarantã do Norte (MT), 11 de julho de 2017. 

Patrícia Cristiane MoreiraJuíza de Direito Designada

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, digitei.

Observações: Advertência de que será nomeado curador especial em 

caso de revelia.

Guarantã do Norte, 16 de janeiro de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82917 Nr: 2250-39.2012.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ZUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a inércia do perito nomeado Dr. Odir Martins, o destituo e 

nomeio o Dr. RICARDO HENRIQUE RIBEIRO como perito técnico.

Em observância ao disposto no item 2.18.5 da CNGC, fixo os honorários 

periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade com as regras 

médicas pertinentes e com o disposto no item 2.18.13, I, da CNGC.

 Intime-se a parte requerente para que compareça no dia 30/01/2018, às 

11 horas, no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, 

localizado na Avenida das Candeias, nº 560, Cidade Nova, Clínica 

Guarantã, para realização do exame pericial. A parte requerente deverá 

comparecer no local acima indicado, com carteira de trabalho, documentos 

pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), receitas e 

declaração(ões) médica(s).

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a realização dos trabalhos 

periciais.

 Entregue o laudo, vistas às partes, por 5 (cinco) dias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83806 Nr: 3144-15.2012.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS, NELIA BARBOZA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de 

extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85009 Nr: 966-59.2013.811.0087

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chesinha Maria Pasinato Ricardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Logistica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para retirar os autos sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85325 Nr: 1281-87.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Henrique da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Tendo em vista que o reeducando encontra-se recolhido no Presídio de 

Sinop/MT, remeta-se o presente executivo à Vara de Execuções Penais 

da Comarca de Sinop/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86241 Nr: 2142-73.2013.811.0087

 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): Amandio Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Luciano Boabaid Bertazzo para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, aportando nos autos o 

comprovante de publicação do edital de citação, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86699 Nr: 155-65.2014.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I Cusin ME, Ivonir Cusin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84314 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às fls. 55/56 a parte autora foi intimada através de seu advogado para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça e possibilitar o regular 

andamento do feito, porém manteve-se inerte.

 Após, o requerente, intimado pessoalmente e por meio de seu advogado 

para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar nos autos, conforme certidão de 

fls. 62.

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil:
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Art. 485 – “O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III – “por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas pelo requerente.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Retifique-se a autuação dos autos, para fazer constar como ação de 

execução (fls. 53/54).

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86776 Nr: 211-98.2014.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Martins Roseno de Oliveira, Fabiana Aparecida 

Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

informar o endereço atualizado do autor para realização do estudo 

socio-econômico, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86895 Nr: 317-60.2014.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Gonçalves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103208 Nr: 3391-54.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhoni Clesi da Silva Cunha, Julio Cesar Soares, 

Paulo Henrique Lima Guimarães, Fernando Henrique da Silva Hidalgo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida em 29.12.2017 para 

oitiva da testemunha Ezequias Mariano da Silva.

Indefiro o pedido de expedição de ofício à Delegacia de Polícia Municipal de 

Guarantã do Norte/MT realizado às fls. 1.067-v, eis que os documentos 

pleiteados podem ser solicitados diretamente pelo Ministério Público, sendo 

certo, ainda, que o termo de declarações prestadas pelo acusado Julio 

Cezar Soares em 30.10.2016 já se encontra juntado às fls. 668/671.

Intime-se a Defesa dos acusados para, querendo, se manifestarem quanto 

ao conteúdo de fls. 988/1.037, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Designo audiência para a oitiva do informante Tiago Riquem de Lima 

Guimarães (endereço de fls. 188) para a data de 15.02.2018, às 

13h30min.

Atente-se o Sr. Gestor ao cumprimento dos atos necessários para a 

realização da audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106422 Nr: 949-81.2017.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA GINA DE JESUS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107576 Nr: 1650-42.2017.811.0087

 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: ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA SOLANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:139527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Insta salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da 

gratuidade, destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se 

socorrerem deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se 

vislumbra no caso concreto.Sendo assim, diante da falta de presunção do 

estado de miserabilidade da requerente, o não acolhimento do pedido de 

concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.Do 

exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita, bem como o pedido de 

recolhimento das custas ao final do processo.Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

preceitua o artigo 290 do NCPC.Com a juntada do comprovante do 

adimplemento das custas processuais, venham-me os autos conclusos 

para deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 3806-03.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnei Carlos Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Augusto Giraldi 

Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Defiro o pedido de apresentação dos extratos. Intime-se, por meio de 

oficial de justiça, a Caixa Econômica Federal para que apresente em Juízo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o extrato bancário da conta poupança em 

nome do acusado (Ag. 3456, Conta Poupança 10342-0).

Quanto ao pedido de liberdade provisória, INDEFIRO-O.

O acusado não possui residência fixa no distrito da culpa e possui 

condenação transitada em julgado por crime de tráfico de entorpecentes. 

Ademais, considerando que não houve alteração no quadro fático 

probatório que ensejou a decretação da prisão preventiva, mantenho-a 

por seus próprios fundamentos.

Expeça-se e certifique-se acerca da carta precatória para oitiva da 

testemunha Renato de Oliveira.

Junte-se o laudo de constatação definitivo que se encontra na contracapa 

dos autos.

Designo audiência em continuação para oitiva da testemunha Renato 

Alves Perez para o dia 11 de janeiro às 18h.

Sai intimada a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 3806-03.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnei Carlos Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Augusto Giraldi 

Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Antes de dar por encerrada a instrução, DETERMINO que a Secretaria 

expeça novo ofício à CEF requerendo as informações constantes nas 

folhas 109, RELATIVA AO PERÍODO DE 25.10.2017 ATÉ 27.10.2017.

Com a resposta, dou por encerrada a instrução e abro vista às partes 

para apresentação de memoriais finais no prazo sucessivo de 5 (cinco) 

dias.

Com os memorias, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 3806-03.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnei Carlos Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Augusto Giraldi 

Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ADNEI 

CARLOS MARTINS DA SILVA, pela prática, em tese, dos crimes previstos 

no artigo 33, “caput” c.c artigo 40, V, ambos da Lei n° 11.343/2006.

Considerando que já houve apresentação da defesa prévia por advogado 

devidamente constituído e tratando-se de réu preso em Comarca diversa 

do distrito da culpa, o que dificulta e atrasa a formalização do ato citatório, 

e, ainda, tendo em vista o caráter instrumental do processo, nos termos do 

art. 563 do CPP, não havendo qualquer prejuízo à defesa, tenho como 

suprida a necessidade de citação pessoal.

Assim, não tendo a Defesa apresentado teses na defesa prévia (Art. 55, 

§ 4º, da Lei Anti-Drogas), está preclusa esta faculdade processual, 

oportunidade em que, por estarem presentes os indícios da autoria e 

materialidade do delito, RECEBO A DENÚNCIA na forma em que posta em 

juízo.

Designo audiência de instrução para a data de 26 de dezembro de 2017, 

às 16h30min.

Notifique-se a equipe multidisciplinar credenciada, para que realize estudo 

psicossocial, a fim de aferir a conduta social e personalidade do agente, 

apresentando relatório detalhado ao Juízo até a data de 26.12.2017, às 

16h00min.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112155 Nr: 4116-09.2017.811.0087

 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: Julio Cesar Galvan, Chadia Andreia Hendges Galvan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Feranti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de PROIBIR que o 

requerido, VALDIR FERANTI, por si ou por interposta pessoa, pratique 

qualquer ato de turbação ou esbulho em face da posse mantida pelos 

requerentes JULIO CESAR GALVAN E CHADIA ANDREIA HENDGES 

GALVAN sobre o imóvel urbano, Lote nº 10, da Quadra nº 04, com área 

de 600,00 m², compreendido no “Setor Urbano Principal”, instalações do 

estabelecimento comercial dos requerentes, denominado “Móveis Galvan” 

no município de Guarantã do Norte-MT, sob pena de, transgredida a 

proibição, incidir em pena pecuniária, que desde já fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil Reais).Intimem-se as partes.Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias.Após contestada, dê-se 

vista ao requerente, pelo prazo de 5 (cinco) dias para manifestação 

quanto à contestação e voltem-me conclusos para saneamento ou 

sentença.Desentranhe-se a decisão de fls. 53/56, tendo em vista que foi 

lançada por equívoco.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010259-19.2010.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ELIAS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0007899S (ADVOGADO)

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT0008742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON GOMES SOBRINHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu(s) advogado(s) para 

manifestar-se requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42329 Nr: 799-93.2016.811.0036

 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: Joelma Cavalcante Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Moraes Filho, Augusto Talon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 799-93.2016.811.0036

 Código: 42329

Cível

 Decisão.

 Vistos etc.

DEFIRO parcialmente o pedido da parte requerente em fls. 73/75, 

DETERMINO que a secretaria proceda nova tentativa de intimação do 

requerido José de Moraes Filho no endereço fornecido nos autos.

Tendo em vista que a carta precatória com finalidade de citar o requerido 

retornou com finalidade não atingida, DETERMINO que a secretaria INTIME 

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, 18 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36783 Nr: 541-20.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francineli Ferri Salvini - 

Procuradora Federal - OAB:66967, PROCURADOR - OAB:

 Autos n° 541-20.2015.811.0036 (36783)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Observa-se que houve o depósito judicial do débito referente ao mérito da 

presente ação, isso é, o valor dos benefícios previdenciários atrasados 

(fls. 165), além disso percebe-se que o Nobre Advogado da parte autora 

juntou nos autos nova procuração “ad judicia”, em que resta em evidência 

e de forma expressa o poder outorgado da parte ao advogado de 

“receber e dar quitação” aos créditos da presente ação, dessa forma não 

vislumbro empecilho para que o referido valor seja transferido diretamente 

para conta bancária do advogado.

1) Dessa forma, DEFIRO o pedido de fl. 177, EXPEÇA-SE o competente 
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alvará de liberação do valor relacionado ao mérito da presente ação, 

transferindo-o para a conta bancária do advogado indicada nos autos.

2) Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos quanto a necessidade do prosseguimento da 

presente ação.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 18/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32981 Nr: 114-57.2014.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorgeval Rocha Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 114-57.2014.811.0036 (32981)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado na fl. 36 determinando que se proceda à 

penhora online (Bacenjud) em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

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

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 23/10/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35966 Nr: 237-21.2015.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Neves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natan Oliveira 

Mattos-Procuradora Federal - OAB:Mat - 2778671, Procurador do 

INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 Autos n° 237-21.2015.811.0036 (35966)

Despacho.

Vistos etc.

Comprovado o depósito (fls. 105/106 e 113/114), EXPEÇAM-SE os 

respectivos alvarás, transferindo os valores para as contas bancárias 

indicadas pela parte.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos quanto a necessidade do prosseguimento da 

presente ação.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 18/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43909 Nr: 1613-08.2016.811.0036

 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: Jovita Rosa Novais da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Almeida de Souza - 

OAB:11716 -MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Condeno a parte autora nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, com 

supedâneo no art. 85, §8º, do NCPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

cuja execução deverá observar o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, 

por ser o vencido beneficiário da Justiça Gratuita.Publique-se.Registre-se. 

In t imem-se.Escoado o prazo recursal ,  arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 18 de dezembro de 2017.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46231 Nr: 175-10.2017.811.0036

 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: Marcelo Nunes Moreno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 175-10.2017.811.0036 (46231)

Mandado de Segurança

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação retro 

fls. 180/194, no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Novo 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 Novo 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 Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 15/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50 Nr: 4-11.1984.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaid Arbid

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Wieczorek, João Teles de Aguiar Neto, 

Esposa de Mariano Wieczorek, Esposa de João Teles de Aguiar Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 4-11.1984.811.0036 (50)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado na fl. 351/352, determinando que se proceda à 

penhora online (Bacenjud) em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada, pois mesmo devidamente intimada para quitar com o débito, 

título judicial, manteve-se inerte.

 1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 
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PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

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

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 23/10/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13540 Nr: 992-89.2008.811.0036

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Viola Ltda, Antônio Luiz Viola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:8.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 992-89.2008.811.0036 (13540)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado na fl. 246/248 determinando que se proceda à 

penhora online (Bacenjud) em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

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

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 23/10/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30092 Nr: 1183-32.2011.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Dias de Oliveira

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

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1183-32.2011.811.0036 (30092)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado na fl. 49 determinando que se proceda à 

penhora online (Bacenjud) em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE, COM A 

REMESSA/CARGA DOS AUTOS, a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento 

no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito desta Ação, conforme art. 485, II e III, 

§1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 23/10/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34962 Nr: 1346-07.2014.811.0036

 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: Filemon Coelho Moura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

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

OAB:TODAS CORRESP.

 Autos n° 1346-07.2014.811.0036 (34962)

Despacho.

Vistos etc.

Comprovado o depósito (fls. 124/128), EXPEÇAM-SE os respectivos 

alvarás, transferindo os valores para as contas bancárias indicadas pela 

parte.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos quanto a necessidade do prosseguimento da 

presente ação.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 18/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41543 Nr: 569-51.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo legal, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 18 de dezembro de 2017.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42891 Nr: 1075-27.2016.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edicleia Maria Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adir Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:1) REMOVO da inventariança a herdeira Sra. EDICLEIA 

MARIA SILVA RIBEIRO e em substituição NOMEIO como Inventariante dos 

bens do referido ESPÓLIO, com fulcro no art. 617, III do NCPC, o herdeiro 

idôneo Sr. JEFERSON SILVA RIBEIRO o qual inclusive demonstra 

preocupação com o prosseguimento deste feito.2) INTIME o novo 

inventariante Sr. JEFERSON SILVA RIBEIRO da nomeação, para que, 

dentro de 05 (cinco) dias, na sede deste Fórum, preste o compromisso de 

bem e fielmente desempenhar o encargo (art. 617, parágrafo único, Novo 

Código de Processo Civil – CPC), lavrando o respectivo Termo.3) Após, 

considerando que a inventariante removida se acha na administração dos 

bens do “de cujus”, desde a morte do inventariado até a presente data, 

haja vista que este residia com aquela no seguinte endereço: Rua 03, 

Quadra 20, Casa 06, Coohab Garça Branca, nesta urbe, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a inventariante removida EDICLEIA MARIA SILVA RIBEIRO 

para:3.1) no prazo de 30 (trinta) dias, JUNTE nos autos a PRESTAÇÃO DE 
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CONTAS da administração dos bens do Espólio do período em que assinou 

o Termo de Compromisso até a data da intimação da sua remoção, sob 

pena da aplicação da MULTA ÚNICA a qual fixo no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais).3.2) no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 625 

do NCPC, ENTREGUE os móveis do Espólio, TRANSFIRA a posse dos bens 

imóveis do Espólio, bem como PROCEDA com a entrega dos documentos 

relativos aos bens deixados pelo “de cujus” ao novo inventariante 

JEFERSON SILVA RIBEIRO, principalmente, contratos de arrendamentos, 

saldo em conta corrente ou poupança, documentos da Fazenda Cascavel, 

sob pena de busca e apreensão dos bens móveis ou de imissão na posse 

dos bens imóveis, além da aplicação da MULTA ÚNICA a qual fixo no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).4) Posteriormente ao cumprimento das 

referidas diligências, INTIME o novo inventariante Sr. JEFERSON SILVA 

RIBEIRO, para cumprir o que foi disposto na decisão de fl. 76/77, isso é, 

apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, 

das quais se lavrará termo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46837 Nr: 482-61.2017.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Guimarães Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, ISAIAS CAMPOS FILHO - OAB:2470-MT

 Autos n° 482-61.2017.811.0036 (46837)

Representação por Infração Administrativa

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls. 22/23.

DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 12/03/2018, às 

16:00hrs (MT), nos termos do artigo 197 da Lei nº 8.069/90

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

legal.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.

INTIMEM-SE OS ADVOGADOS da parte REQUERIDA, da audiência 

designada, via DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de 

intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, nos termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou 

comprometerem em levar as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 

455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte REQUERIDA ou a ausência delas na audiência designada de forma 

injustificada IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e 

PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo 

CPC).

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51212 Nr: 2583-71.2017.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benjamim Dias da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Condeno a parte autora nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, com 

supedâneo no art. 85, §8º, do NCPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

cuja execução deverá observar o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, 

por ser o vencido beneficiário da Justiça Gratuita.Publique-se. Registre-se. 

In t imem-se.Escoado o prazo recursal ,  arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 18 de dezembro de 2017.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7714 Nr: 388-36.2005.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemira Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a inventariante através de seu advogado para que traga aos autos 

as cópias autenticadas mencionadas na Carta de Adjudiciação já 

expedida, afim de formar o volume a ser entregue a parte para o seu 

cumpirmento, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31380 Nr: 1226-32.2012.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. Dias & Cia Ltda - ME, Carlos Alberto Dias, 

Fernanda da Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1226-32.2012.811.0036 (31380)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado na fl. 45/46 determinando que se proceda à 

penhora online (Bacenjud) em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

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

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 19/10/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38611 Nr: 1311-13.2015.811.0036

 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: Elenita de Souza Santos Oliveira

 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°: 1311-13.2015.811.0036

 Código: 38611

Ação de Cobrança

 Decisão.

 Vistos etc.

Tendo em vista que o requerido intimado para apresentar contestação 

quedou-se inerte, DETERMINO que a secretaria INTIME a parte requerente 

para manifestar-se dando prosseguimento do feito requerendo o que 
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entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 18 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39436 Nr: 1564-98.2015.811.0036

 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 Lima Batista, Edna Alexandrina Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenil Lino Padilha, Marilucia Rodrigues dos 

Anjos, Zilene Batista da Silva Mesquita, Ricardo Souza Carvalho, Ivan 

Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1564-98.2015.811.0036 (39436)

Usucapião

Despacho.

Vistos etc.

Com fundamento no princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, DETERMINO que a secretaria, INTIME a parte requerente para que 

manifeste-se diante da contestação apresentada pelo requerido em fls. 

52/60.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 18 de Dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41324 Nr: 491-57.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Souza Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295/B-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo legal, manifestar 

acerca da Carta Precatória de Ref. 77.

Guiratinga - MT, 18 de dezembro de 2017.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42967 Nr: 1128-08.2016.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland S. Trentini, Marlene da Silva Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Passinato 

Amorim - OAB:7542

 Autos n°: 1128-08.2016.811.0036

 Código: 42967

Carta Precatória

 Decisão.

 Vistos etc.

Tendo em vista que a decisão de fl. 257 foi devidamente cumprida, 

DETERMINO que a secretaria INTIME as partes para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias dando prosseguimento do feito requerendo o que 

entender de direito.

 OFICIE o juízo deprecante para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste 

informando se há alguma solicitação ou requeira a devolução da missiva.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 18 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45672 Nr: 2490-45.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo legal, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 18 de dezembro de 2017.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46069 Nr: 74-70.2017.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Garcia de Lima & Nossol LTDA., Vera Lucia Nossol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A (Cemat)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 74-70.2017.811.0036 (46069)

Ação Obrigação de Fazer

Despacho.

Vistos etc.

Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e 

julgamento para o dia 12/03/2018, às 15:30hrs (MT).

Primeiramente, CADATREM-SE no Sistema Apolo os advogados 

constituídos pela parte REQUERIDA na Contestação, para que sejam 

intimados dos atos processuais.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 15/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13641 Nr: 1089-89.2008.811.0036

 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: Nelzita Campos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:61074/MT, 

Márcio José Negrão Marcelo - OAB:278108/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 
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OAB:PFE/INSS/MT, PROCURADOR - OAB:

 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 autor e do advogado com relação a sucumbências e ou 

ainda, dos contratuais, desde que obedecidas as disposições, com 

juntada do contrato nos autos, 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.: 30250 Nr: 93-52.2012.811.0036

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Morigi, Maria Elaine Ribeiro Morigi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 93-52.2012.811.0036 (30250)

Execução de Título Judicial

Despacho.

Vistos etc.

 Considerando o conteúdo da certidão de fl. 199, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

JUNTE aos autos a certidão de óbito do executado em comento, bem como 

requerida o que entender de direito, 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, 11/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 41542 Nr: 568-66.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdines Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos nº 568-66.2016.811.0036

 Código: 41542

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Assim, seguindo o iter procedimental, uma vez que já houve Pronúncia, 

transitada em julgado, nos termos do artigo 422 do Código de Processo 

Penal, assim como não houve recurso interposto, e devidamente 

certificado o decurso do prazo conforme certidão de fls. 255.

Desta forma, INTIME-SE o Ministério Público e, após o Defensor, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias sucessivamente, apresentem rol de testemunhas 

que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em 

que também poderão juntar documentos e requerer diligência.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53603 Nr: 3475-77.2017.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - 

OAB:22596/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3475-77.2017.811.0036

 Código: 53603

Ação Cautelar de Busca e Apreensão

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de Ação Cautelar de Busca e Apreensão proposta por LUIZ 

HENRIQUE MIRANDA CUNHA, já qualificado nos autos, em face de 

MARILUCIA RODRIGUES REZENDE, também já qualificada.

Conforme petição de fl. 21, a parte autora manifestou- se pela desistência 

da Ação, visto que as partes conseguiram resolver o litígio de forma 

amigável, requerendo assim a extinção do processo sem resolução de 

mérito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Tratando-se o presente de direito disponível, do qual se admite livre 

desistência das partes, e estando a parte autora, autorizada a desistir da 

ação, possível se faz a extinção do feito.

Importante observar que neste caso se torna desnecessária a intimação 

pessoal da parte requerida para que se manifeste sobre o pedido de 

desistência, pois é de trivial sabença que a necessidade do consentimento 

da parte requerida para a homologação da desistência, somente é 

necessário quando a parte é devidamente citada do processo e apresenta 

a contestação (art. 485, §4º CPC), o que ainda não havia ocorrido no 

presente feito.

 Decido.

Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da presente ação, 

requerido expressamente pela parte autora e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do 

CPC.

 DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P. I. C.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45766 Nr: 2543-26.2016.811.0036

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMD, RNPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS, KCCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:17088/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas com Pedido de Tutela 

Antecipada, movido por GLEICE MARA DIAS, postulando a regulamentação 

de visitas à sua filha menor R. N. P. C., e em face de Antônio Rodrigues 

dos Santos e Kerlia Cristina Carvalho dos Santos.

Consoante depreende-se dos autos, a medida liminar de concessão de 

visitas foi concedida, bem como determinou-se a realização de audiência 

de conciliação, conforme decisão inicial de fls. 38/39.

Os requeridos foram citados, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de fls. 44.

Durante a audiência de conciliação (fls. 75), denota-se que apenas os 

requeridos estiveram presentes. Expediu-se carta precatória para 

intimação à requerente, contudo, a correspondência foi devolvida estando 

a mesma ‘ausente’.

Posteriormente, designou-se nova data para audiência, tendo sido 

determinada a intimação da autora através de seu advogado (ref. 54).

Em nova tentativa de realização da audiência de conciliação (ref. 70), 

somente os requeridos estavam presentes. Ausente a requerente e seu 

advogado.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento do 

processo (ref. 80), face o não comparecimento da autora, uma vez que a 

mesma foi intimada através de seu advogado.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 214 de 760



Em síntese, é o relatório.

 Verifica-se nos autos que a autora deixou de comparecer sem prévio 

motivo justificado a audiência de conciliação, portanto, não pode o mérito 

ser apreciado por falta de interesse processual.

A autora possui advogado particular, e sequer o causídico peticionou 

justificando o motivo de suas ausências, ademais, a solenidade 

realizou-se no dia 16/10/2017.

Em face do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso III , do Novo Código do Processo Civil, 

pelo não comparecimento da parte autora na audiência, bem como pelo 

abandono da causa por mais de 30 dias.

Sem custas e honorários.

Ciência ao MP.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

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

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48217 Nr: 1196-21.2017.811.0036

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oceana Minerais Marinho LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Muller, Iloide Augusta Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309229, 

Josemildo Santos Rodrigues - OAB:22474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

186/193, para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC. 1) REVOGO a decisão 

que concedeu os pedidos liminares de fls. 57/58 e DETERMINO o 

levantamento de eventuais constrições judiciais existentes.2) CONDENO a 

parte REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas processuais.3) 

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois conforme o acordo realizado entre as elas, cada qual arcará com as 

verbas dos seus respectivos patronos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 08/01/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49563 Nr: 1820-70.2017.811.0036

 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: Sementes Aurora MT LTDA, Oldemar Scheer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oceana Minerais Marinho LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT 

- OAB:8992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO HENRIQUE DA 

FONSECA VITORINO - OAB:363392, DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229

 Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

186/193, para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC. CONDENO a parte 

EMBARGANTE ao pagamento das custas e despesas processuais.DEIXO 

de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, pois 

conforme o acordo realizado entre as partes, cada qual arcará com as 

verbas dos seus respectivos patronos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 08/01/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54166 Nr: 3677-54.2017.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MABG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Pires de Souza 

- OAB:5170/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3677-54.2017.811.0036

 Código: 54166

Ação Cautelar de Busca e Apreensão

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de Ação Cautelar de Busca e Apreensão de menor proposta por 

MARIA AUXILIADORA BALBINO GUIMARÃES, já qualificada nos autos, em 

face de ALEX SOUZA MACHADO, também já qualificado.

Conforme petição de fl. 16, a parte autora manifestou- se pela desistência 

da Ação, visto que as partes conseguiram resolver o litígio de forma 

amigável, requerendo assim a extinção do processo sem resolução de 

mérito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Tratando-se o presente de direito disponível, do qual se admite livre 

desistência das partes, e estando a parte autora, autorizada a desistir da 

ação, possível se faz a extinção do feito.

Importante observar que neste caso se torna desnecessária a intimação 

pessoal da parte requerida para que se manifeste sobre o pedido de 

desistência, pois é de trivial sabença que a necessidade do consentimento 

da parte requerida para a homologação da desistência, somente é 

necessário quando a parte é devidamente citada do processo e apresenta 

a contestação (art. 485, §4º CPC), o que ainda não havia ocorrido no 

presente feito.

 Decido.

Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da presente ação, 

requerido expressamente pela parte autora e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do 

CPC.

 DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P. I. C.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32026 Nr: 620-67.2013.811.0036

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 620-67.2013.811.0036 (32026)

Exibição de Testamento Público

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro do Ministério Público de fl. 42/42v.

Para isso, DESIGNO AUDIÊNCIA para abertura do testamento para o dia 

14/03/2018, às 14:30hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para ouvirem a leitura do testamento, manifestarem acerca dele 

e nomearem o testamenteiro, CONSIGNANDO EXPRESSAMENTE NO 

MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE CONFISSÃO, CASO NÃO 

COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 385, § 1º, do Novo CPC.

 NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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Guiratinga/MT, 11/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32026 Nr: 620-67.2013.811.0036

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 56/2007, 

impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para imprensa via DJE 

para intimação do requerente através de seu advogado, para efetuar o 

prepapo da carta precatória a ser expedida para a Comarca de Barra do 

Garças, com a finalidade de intimação.

Guiratinga - MT, 10 de janeiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 356-79.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loja Maçônica São João de Guiratinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Maria Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Petrônio de Souza Dias 

- OAB:9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 356-79.2015.811.0036 (36324)

Ação de Despejo

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado nas fls. 220/221 determinando que se proceda 

à penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

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

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 08/01/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36829 Nr: 551-64.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo & Advogados Associados, Manoel 

Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Misabel Martins Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Manoel Archanjo Dama 

Filho - OAB:OAB/MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 551-64.2015.811.0036 (36829)

Cumprimento de sentença

Despacho

Visto.

1) POSTERGO a análise do petitório de fl. 128, para o momento posterior a 

atualização do débito perseguido, visto que os últimos cálculos 

apresentados pela parte exequente encontram-se significativamente 

desatualizados.

2) Assim, INTIME-SE a parte exequente para que junte a estes autos os 

cálculos da atualização do débito, ora executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do presente feito sem resolução do mérito.

3) Após VOLTEM-ME os autos conclusos, para análise dos referidos 

pedidos.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/12/ 2017.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43143 Nr: 1204-32.2016.811.0036

 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): Ilton Ferreira Barbosa, Rafael Junior Sesti, 

R.J.SESTI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Diante do exposto:1) Primeiramente, CADASTREM-SE no Sistema Apolo 

os advogados constituídos pelos requeridos, para que sejam intimados 

dos atos processuais.2) DEIXO DE CONHECER essa preliminar arguida 

pela parte requerida, uma vez que as questões levantadas por ela são 

matérias de mérito, que serão, oportunamente, apreciadas e julgadas em 

futura sentença.3) INDEFIRO os pedidos liminares requeridos pelo 

Ministério Público na peça exordial.4) Nos termos do art. 17, §9º, da Lei nº 

8.429/92, RECEBO A INICIAL para determinar CITAÇÃO dos requeridos 

para que, querendo, ofereçam contestação de mérito e as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias ou manter os 

argumentos já apresentados na manifestação por escrito já apresentada 

nos autos.5) Posteriormente, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público, para apresentar impugnação as questões de mérito apresentadas 

pelo requerido, pelo prazo de 10 (dez) dias.6) Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e voltem os autos conclusos para deliberações.Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 23/12/2017.Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48267 Nr: 1215-27.2017.811.0036

 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: Valdeir Borges Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petronio de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17948/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Pires de 

Souza - OAB:5170/O-MT

 Autos n° 1215-27.2017.811.0036

CI: 48367

Cível

Despacho.

Vistos etc.

Defiro o pedido do requerente em fls. 136/137.

DETERMINO seja remetido os autos ao cartório distribuidor, para que 

retificado o polo passivo dos autos, para que conste o nome completo do 

Requerido, ou seja, PETRÔNIO COELHO DE SOUZA.

DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 12/03/2018, às 

13:30hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 
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por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do CPC ou comprometerem em levar as 

testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 13 de Dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50421 Nr: 2207-85.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2207-85.2017.811.0036 (50421)

Ação de Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por E.D.B, menor impúbere, neste 

ato representado por sua genitora, Joziane Sales Delguingaro, já 

qualificado nos autos, que move contra Etevaldo Borges de Araújo.

 Em fl. 17, foi aberto vista à Defensoria Pública a fim de que se 

manifestasse acerca dos autos CI 44698, com as mesmas partes, ocasião 

em que foi entabulado acordo e homologado judicialmente, pelo fato deste 

Juízo, em análise dos autos.

Em fls. 19/20 a requerente através da Defensoria Pública manifestou-se 

requerendo a extinção do processo em face da incidência da figura 

processual da coisa julgada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Cabe a este juízo reconhecer a ocorrência de coisa julgada material, 

sendo imperiosa a extinção do presente feito sem resolução de mérito. 

Conforme jurisprudência:

TRT-5 - Recurso Ordinário RecOrd 00007969620125050101 BA 

0000796-96.2012.5.05.0101 (TRT-5)

Data de publicação: 02/09/2014

Ementa: COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO. Na forma do quanto estatuído no art. 301, §§ 1º e 2º, do CPC, 

é de se reconhecer a coisa julgada, quando se reproduz demanda com as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir de outra, já decidida por 

sentença transitada em julgado

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso V, do Novo 

Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora às custas e despesas processuais.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes 

autos, independentemente de nova determinação.

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

Guiratinga/MT, 13 de Dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52611 Nr: 3047-95.2017.811.0036

 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): Roland S. Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de Ref. 15.

Guiratinga - MT, 4 de janeiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37813 Nr: 973-39.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Leni Lima 

Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT, Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - 

OAB:rua tenete

 Processo n.º 973-39.2015.811.0036 (37813)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Ministério Público 

Estadual, em substituição legal a paciente Leni Lina Novaes, em face da o 

Estado de Mato Grosso e o Município de Guiratinga/MT, igualmente 

qualificados, de modo que DEFIRO PARCIALMENTE o pedido retro do 

Parquet. Nesse sentido:

1) CORRIJA-SE a autuação no Sistema Apolo, para que passe a constar 

como tipo de ação: Cumprimento de Sentença.

2) Após, INTIMEM-SE os requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

cumpram-se com a sentença judicial, providenciando a disponibilização do 

procedimento médico de prótese do joelho, seja em estabelecimento 

público ou privado, conveniado ou não ao SUS em favor da paciente LENI 

LINA NOVAES, qualificado nos autos, SOB PENA DE PENHORA ONLINE 

NA CONTA BANCÁRIA DO ENTE FEDERATIVO, devido a urgência e a 

natureza do direito perseguido.

3) Caso haja o transcurso do prazo e os requeridos não tenham juntado 

qualquer comprovação do cumprimento da sentença judicial, ABRA-SE 

vista dos autos ao Ministério Público, para que demonstrem nos autos, via 

prova documental, 03 (três) orçamentos de hospitais/clínicas particulares 

do valor necessário para a realização do procedimento médico de prótese 

do joelho em relação a enfermidade sofrida pelo paciente LENI LINA 

NOVAES.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 22/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38491 Nr: 1271-31.2015.811.0036

 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: Lizete Fernandes Braga

 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

 Processo nº 1271-31.2015.811.0036 (38491)

Cível

Despacho.

Vistos etc.

Com fundamento no princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, DETERMINO que a secretaria, INTIME a parte requerente para que 

manifeste-se diante da petição do requerido em fls. 47/80.

Cumpra-se. Intime-se.
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 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 13 de Dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41143 Nr: 432-69.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 432-69.2016.811.0036

Código: 41143

Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos.

Conforme analise detalhada dos autos, DETERMINO que INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento no feito, 

inclusive, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito desta Ação, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Logo após a devida intimação pessoal, abra vista ao Ministério Público.

Após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2017.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44621 Nr: 1953-49.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Rojas da Silva Santos, Raimundo 

Nonato Costa Chagas, Daniel Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Ricardo Freier - 

OAB:MT 13.420

 Vistos, etc.

 Conforme certidão restro, a defesa do acusado Roque Rojas da Silva 

Santos está sendo patrocinada pelo Dr. Jackson Ricardo Freier. 

Entretanto, até o presente momento o mesmo não juntou aos autos a 

procuração e memoriais finais.

 DETERMINO a intimação pessoal do causídico, COM URGÊNCIA por se 

tratar de réu preso, para proceder a regularização dos documentos e 

apresentar memoriais escritos no prazo de 05 dias, sob as penas da lei. 

Após. Conclusos para sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necnessário.

Guiratinga, 12/01/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45128 Nr: 2241-94.2016.811.0036

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LTS, JMCT, SCCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Cumprimento de Acordo Extrajudicial de Direito de 

Visita com pedido liminar, proposto por LUCIANO TAVARES SANTANA, em 

face de THAINNA COSTA CARVALHO, pleiteando a regularização de 

visitas de seus filhos JOÃO MATHEUS COSTA TAVARES, de 07 anos de 

idade, e SOPHIE CHARLOTTE COSTA TAVARES, de 01 ano de idade.

Durante a realização da audiência de conciliação (fls. 57/59), as partes 

entabularam acordo referente ao direito de visitas (processo 45128), bem 

como transigiram em relação aos processos de alimentos com CI 52818 e 

51406.

 Desta forma, estando os ajustes (fls. 57/59) em apreço formalmente e 

materialmente válido, não haveria razão pela negativa quanto ao pedido, 

motivo pelo qual homologo-os para todos os fins de direito, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, letra ‘b’ do 

CPC.

Sem custas e honorários.

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

Ciência ao ‘parquet’.

 Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido 

este em branco, arquive-se.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 09 de janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47642 Nr: 918-20.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Processo n°. 918-20.2017.811.0036

Código: 47642

Criminal

 Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade readequação de pauta, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA para o dia 07/03/2018 as 15hs30min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 09 de Janeiro de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47852 Nr: 1014-35.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Feitosa da Silva, Helio Henrique de 

Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, Rodolfo 

Pereira Fagundes - OAB:13.249-MT

 Impulsionamento por Certidão

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para imprensa via DJE 

para INTIMAÇÃO dos advogados do réu Cícero Feitosa da Silva, Drs. 

Bruno de Castro Silveira e Rodolfo Pereira Fagundes, para no prazo legal 

apresentarem memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48035 Nr: 1099-21.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, CONCRET 

CONSTRUÇÕES E ARTEFATOS DE CIMENTOS – LTDA,, Tamia Carla Araújo 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Decido.Isso posto, nos termos do art. 17, §9º, da Lei nº 8.429/92, 

RECEBO A INICIAL para determinar CITAÇÃO dos requeridos para que, 

querendo, ofereçam contestação de mérito e as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.Posteriormente, ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público, para apresentar impugnação às questões de 

mérito apresentadas pelos requeridos, pelo prazo de 10 (dez) dias.Por fim, 

CERTIFICA-SE a serventia e voltem os autos conclusos para 

d e l i b e r a ç õ e s . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 25/12/2017.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48774 Nr: 1469-97.2017.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Vinicius Vieira das Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ágata Feitosa Vieira, Máguida Feitosa Amparo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Andreia Ciarini Viott - 

OAB:18.199-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1469-97.2017.811.0036

 Código: 48774

Ação de Alimentos

Sentença

Vistos etc.

Trata-se de Ação de alimentos promovida por RAFAEL VINICIUS VIERIA 

DAS CHAGAS, em favor de sua filha menor impúbere A.F.V, representada 

por sua genitora MÁGUIDA FEITOSA AMPARO.

Em audiência de Conciliação de fls. 260/261 o requerente informou que 

voltou a conviver maritalmente com a requerida e requereu a desistência 

da ação. A requerida conformou as alegações e concordou com o pedido 

de desistência.

 Em fl. 265, o Ministério Público se manifestou requerendo a extinção do 

processo.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência realizado pelo requerente 

e declaro extinto o presente feito sem resolução do mérito, consoante 

artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários, por trata-se de beneficiário da 

Justiça Gratuita.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10 de Janeiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49785 Nr: 1932-39.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Donizete Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13075/MT

 Diante do exposto:1) CADASTRE-SE no Sistema Apolo o advogado 

constituído pela parte requerida, para que seja intimado dos atos 

processuais.2) NÃO ACOLHO as questões preliminares arguidas pela 

parte requerida, na defesa preliminar.3) DETERMINO o desentranhamento 

da Defesa Preliminar do Sr. MARCILIO NUNES PORTO juntada às fls. 

193/201, visto que não se referente ao presente feito, mas ao de Cód. 

38043.4) Nos termos do art. 17, §9º, da Lei nº 8.429/92, RECEBO A 

INICIAL para determinar CITAÇÃO do requerido para que, querendo, 

ofereça CONTESTAÇÃO DE MÉRITO e as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 15 (quinze).5) Posteriormente, após o transcurso do referido 

prazo, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, para apresentar 

impugnação à contestação do requerido, no prazo de 10 (dez) dias.6) Por 

fim, CERTIFICA-SE a serventia e voltem os autos conclusos para 

d e l i b e r a ç õ e s . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 26/12/2017.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51141 Nr: 2547-29.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Processo n°. 2547-29.2017.811.0036

Código: 51141

Criminal

 Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade readequação de pauta, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA para o dia 07/03/2018 as 14hs30min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 09 de Janeiro de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52045 Nr: 2868-64.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Cunha Filho, Idse Ataides Passos 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora, através de seu casuístico 

para, no prazo legal, manifestar acerca da correspondência devolvida à 

Ref. 25.

Guiratinga - MT, 3 de janeiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52108 Nr: 2879-93.2017.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicolly Silva do Nascimento, Andreia Silva 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Cuida-se de Ação Revisional de Alimentos com pedido Liminar, proposto 

por Sidney do Nascimento, e em face de Nicolly Silva do Nascimento, 

menor impúbere representado por sua genitora Andreia Silva Santos.

Durante a realização da audiência de conciliação (ref.. 25), as partes 

entabularam acordo referente a alimentos e despesas extraordinárias, 

tendo sido resguardado os direitos do menor.

 O Ministério Público à ref. 30 pugnou pela homologação do ajuste.

 Desta forma, estando o ajuste (ref. 25) em apreço formalmente e 

materialmente válido, não haveria razão pela negativa quanto ao pedido, 

motivo pelo qual homologo-o para todos os fins de direito, fixando 

alimentos no importe de 26,7% (vinte e seis virgula sete por cento) do 

salário mínimo, equivalente a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, letra ‘b’ do CPC.

Sem custas e honorários.

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

Ciência ao ‘parquet’.

 Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido 

este em branco, arquive-se.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 09 de janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53669 Nr: 3506-97.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Helio Campos de Araujo, Paulo Vitor 

Alves de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010

 Autos nº 3506-97.2017.811.0036

Código: 53669

Criminal

 Decisão.

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulada por 

PAULO VITOR ALVES DE ARAÚJO, por intermédio do seu advogado 

constituído.

O acusado manifestou que não estão presentes os requisitos ensejadores 

da tutela cautelar restritiva de liberdade, fazendo jus, portanto, às medidas 

cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do Código de 

Processo Penal.

 Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pedido fls. 147/154.

É o relatório do necessário. Fundamento

É caso de INDEFERIMENTO do pedido.

 A prisão preventiva rege-se sob a clausula “rebus sic stantibus”, 

podendo assim ser revogada caso houver alteração fática que eliminam 

seus fundamentos.

A manutenção da custódia cautelar do réu não fere o princípio 

constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois 

devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 

do Código de Processo Penal.

Nota-se que as ilações trazidas pela defesa referem-se a questões 

meritórias, agora, em relação aos requisitos e fundamentos da prisão 

preventiva permanecem inalterados, e já foram devidamente delineados 

quando em sede de sua decretação.

Frise-se que a base fática sobre a qual se debruçaram os fundamentos 

que deram azo à manutenção do réu em regime de segregação cautelar, 

até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse 

qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente.

Da análise dos autos não é possível perceber motivos que ensejem a 

liberdade do réu, não sendo hipótese sequer de aplicação de cautelares 

diversas.

Ao cerne da questão é notório que o acusado está segregado 

processualmente para garantir a ORDEM PÚBLICA.

Apesar de a Defesa mencionar aos autos que o acusado é pessoa que 

possui família, tinha até poucos meses atrás emprego fixo, inclusive tinha 

cargo de confiança, supervisor. Porém, por questões de diminuição de 

pessoal, acabou por ser dispensado do seu emprego. Aduziu ainda, ser 

estudante do curso de Direito, da faculdade Anhanguera na cidade de 

Rondonópolis-MT.

 Todos os argumentos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes 

seus requisitos. Esses fatos não justifica a revogação da prisão do 

acusado, senão vejamos.

Verifica-se que os atos praticados pelo acusado, associado com os 

demais réus no processo em comento, tem o escopo de perpetrar o ilícito 

penal tipificado no artigo 155, §4º, inciso I e IV, por 02 (duas) vezes, nos 

moldes do artigo 71 do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10.826/03, nos 

moldes do artigo 69 do Código Penal fatos estes que são graves. Ignorar 

as pratica do mesmo, é dar crédito para que o agressor novamente 

pratique atos delituosos.

Vale ressaltar que o caso em comento alcançou repercussão social e que 

o requerente apresenta sim risco à ordem pública, pois o comportamento 

do réu abala a credibilidade das instituições.

Por fim, o denunciado residi na comarca de Rondonópolis/MT, e com intuito 

de auferir lucro fácil, deslocou ate esta cidade de Guiratinga/MT com a 

finalidade de cometer furtos, desta forma e fato que o acusado 

encontrava-se nesta comarca com o fim perpetrar o crime de furto de 

armas, prova disso foi verificada momento em que informaram aos 

policiais que possuem mais armas na residência de João Hélio, na cidade 

de Rondonópolis/MT.

 Assim, eventual concessão de liberdade ao acusado coloca em risco a 

garantia da ordem pública.

PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA – ART. 244ª DA 8.069/90 – GARANTIDA DE APLICAÇÃO DA 

LEI PENAL – GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – 

PACIENTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES – I – A circunstância 

de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, ter ocupação 

profissional definida e não haver cometido infração qualificada como 

hedionda, não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de 

liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de 

outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a 

custódia cautelar. II – Na espécie, a reprovabilidade do contexto em que foi 

praticado o fato criminoso, evidenciada pela gravidade do delito e pela 

periculosidade do agente, motivou a necessidade da manutenção da 

custódia preventiva para assegurar a devida aplicação da Lei Penal, não 

sendo o bastante para elidi-la eventuais condições pessoais favoráveis 

ao paciente. Habeas corpus denegado. (STJ – HC 22101 – MG – 5ª T. – 

Rel. Min. Felix Fischer – DJU 04.11.2002).

Ressalto ainda que a soma das sanções penais para os crimes em tela 

superam, em muito, a pena prevista no artigo 313, inciso I, do Código de 

Processo Penal, inexistindo qualquer irregularidade mencionada pelo 

causídico.

Ademais, a decisão anterior que decretou a prisão preventiva foi 

devidamente fundamentada, amparada nos elementos constantes dos 

autos. E o réu limita-se na mesma afirmação, não trazendo qualquer fato 

novo que possa modificar o fundamento e tampouco a decisão judicial que 

converteu a prisão em flagrante em preventiva, e nesta medida, não 

lograram alterar o convencimento deste Juízo.

Dessa forma, é indispensável, como medida processual, a manutenção da 

segregação cautelar do réu, pois resta presente os requisitos da prisão 

preventiva.

Razão pela qual, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA formulado pelo acusado PAULO VITOR ALVES DE ARAÚJO.

Decido.

Por todo o exposto e pelo parecer do Parquet:

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado 

pelo acusado PAULO VITOR ALVES DE ARAÚJO, devidamente qualificado 

nestes autos, devendo permanecer na modalidade de prisão em que se 

encontra.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 15 de Dezembro de 2017.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 54166 Nr: 3677-54.2017.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MABG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Pires de Souza 

- OAB:5170/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu Advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a petição inicial com a 

juntada nos autos dos seguintes documentos:1) Cópia dos documentos 

pessoais e do comprovante de domicílio/residência da requerente;2) Cópia 

da certidão de nascimento do menor;3) Cópia da sentença judicial que 

concedeu a guarda definitiva do menor a autora ou homologou o acordo 

realizado entre as partes.Desde já, fica advertido que o descumprimento 

da presente decisão pela autora no prazo estabelecido ocasionará o 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, consequentemente, EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Após, CERTIFICA-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos para novas 

deliberações.Cumpra-se. Intime-se.Expeça-se o necessário.De Alto 

Araguaia/MT para Guiratinga/MT, 28/12/2017.Pierro de Faria MendesJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 54337 Nr: 72-66.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, Município 

de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 72-66.2018.811.0036

Código: 54337

Internação Compulsória

Decisão.

Vistos etc.

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, encaminhando-se ao NAT, via malote digital e e-mail, para que o 

referido núcleo, no prazo constante na aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante na exordial, especificadamente quanto à viabilidade da 

internação compulsória do paciente THIAGO PEREIRA MENDES DA SILVA.

Com o retorno do referido laudo, devolva-se os autos imediatamente 

conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Guiratinga/MT, 15 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33152 Nr: 245-32.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JVdS, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZRH, JAMdS, CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - 

OAB:Mat.100552/DP

 Autos n°: 245-32.2014.811.0036

Código nº: 33152

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Zaqueu Rodrigues Hunfre

 João Antônio Martins Santos

 Cléia Pereira da Silva

S E N T E N Ç A

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra JOÃO ANTÔNIO MARTINS SANTOS, ZAQUEU 

RODRIGUES HUNFRE, como incursos na conduta delitiva tipificada no art. 

217-A, caput, do Código Penal e CLÉIA PEREIRA DA SILVA, como incursa 

na conduta delitiva tipificada no art. 217-A, caput, do Código Penal, na 

forma do art. 29 do Estatuto Repressor em virtude dos seguintes fatos 

narrados na denúncia, in litteris:

1° FATO

Consta da inclusa peça de informação, que entre os meses de agosto e 

dezembro do ano de 2013, em horário e local incertos, neste município de 

Guiratinga/MT, o denunciado João Antônio Martins dos Santos praticou, 

por diversas vezes conjunção carnal com a vítima Janaína Venâncio da 

Silva, menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos.

Segundo restou apurado, após desavenças com sua genitora, a vítima 

mudou-se de residência, passando a morar, por 6 (seis) meses, junto de 

seu namorado, qual seja, o denunciado João Antônio.

Em decorrência deste relacionamento, perante à autoridade judicial, 

Janaina afirmou, repetidamente, ter mantido relações sexuais com João 

Antônio.

2° FATO

 Segundo relato do incluso Inquérito Policial, entre os meses de julho e 

setembro de 2013, dentro de umas piscinas do Balneário Moreninha, 

situado na Rodovia MT-270, no km 05, nesta Urbe, o denunciado Zaqueu 

Rodrigues Hunfre praticou ato libidinoso, diverso de conjunção carnal, com 

a vítima Janaína Venâncio da Silva, menor de 14 (catorze) anos à época 

dos fatos.

Conforme apurado no caderno informativo, em data não sabida, mas 

dentro do período supracitado, Janaína encontrava-se no mencionado 

balneário, na companhia de sua genitora, Sra. Cléia Pereira da Silva, bem 

como do seu padrasto, o denunciado Zaqueu Rodrigues Hunfre.

Desta feita, no momento em que a vítima estava dentro de uma das 

piscinas, Zaqueu se aproximou, proferiu a seguinte expressão: “agora 

você dá pro gasto”, tendo logo em seguida, tocado seus seios.

Por esta razão, ao declarar que não gostou da atitude de seu padrasto, a 

vítima Janaína saiu da piscina, somente contando os fatos à sua genitora 

dias depois, mesmo após Zaqueu ter aclamado que sua mãe não poderia 

saber do ocorrido.

3° FATO

 Diante dos elementos contidos no procedimento investigativo, no período 

compreendente entre os meses de agosto e dezembro de 2013, nesta 

cidade de Guiratinga/MT, Cléia Pereira da Silva concorreu para que o 

denunciado João Antônio Martins dos Santos praticasse conjunção carnal 

com a vítima Janaína Venâncio da Silva, menor de 14 (catorze) anos.

De acordo com o averiguado, Cléia Pereira da Silva, genitora da vítima 

Janaína, consentiu para que ela namorasse com o denunciado João 

Antônio, tendo inclusive, autorizado que ambos residissem na mesma 

casa, como se adultos fossem.

Além disso, como se não bastasse, antes mesmo da vítima conhecer João 

Antônio, a genitora Cléia induziu a vítima a relacionar-se com o 

denunciado, até mesmo incentivando Janaína a sentar no colo dele.

A denúncia foi recebida em 01.04.2014 (fl. 71), tendo os réus citados às 

fls. 74-v - 73-v - 95-v.

Resposta à acusação às fls. 79-81.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento em 14.10.2015 (fls. 

121-122), ouvindo-se a vítima Janaína Venâncio da Silva (fl. 123), e as 

testemunhas Mariele da Costa Pavanello (fl. 124), Ivone Alves da Silva (fl. 

125), Lucélia Rodrigues Carbonato (fl. 126), Lanna Thana Pereira Lisboa 

Lima (fl. 127), Maria das Graças Bicalho (fl. 128), Maria Silva Matos (fl. 

129), Sidney Francisco da Silva (fl. 130), bem como o interrogatório dos 

acusados João Antônio Martins dos Santos (fl. 131), Zaqueu Rodrigues 

Hunfre (fl. 132) e Cléia Pereira da Silva (fl. 133).

Sendo ainda ouvida a testemunha Marcia Taveira de Paula (fls. 148/149), 

mediante carta precatória, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis/MT (fl. 147).

O Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 134-139), pugnando 

pela condenação do réu Zaqueu Rodrigues Hunfre, nos termos da 

denúncia e que sejam absolvidos os réus João Antônio Martins dos 

Santos e Cléia Pereira da Silva, por lídima expressão de justiça.

A defesa apresentou alegações finais (fls. 154/160- 162/163), pleiteando 

a absolvição dos réus por inexistência de prova.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

I - DO MÉRITO
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Os presentes autos visam analisar a responsabilidade dos acusados 

ZAQUEU RODRIGUES HUNFRE, JOÃO ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS e 

CLÉIA PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, imputando 

ao dois primeiros acusados os fatos subsumíveis às hipóteses do artigo 

217-A, caput, do Código Penal, e para a última os fatos subsumíveis às 

hipóteses do artigo 217-A, caput, c.c forma do art. 29, ambos do Código 

Penal.

 II - DO PRIMEIRO FATO

 Consta na denúncia que entre os meses de agosto e dezembro do ano de 

2013, em horário e local incertos, neste município de Guiratinga/MT, o 

denunciado João Antônio Martins dos Santos praticou, por diversas vezes 

conjunção carnal com a vítima Janaína Venâncio da Silva, menor de 14 

(catorze) anos à época dos fatos.

Consta, ainda, após desavenças com a sua genitora, a vítima mudou-se 

de residência, passando a morar, por 6 (seis) meses, junto de seu 

namorado, qual seja, o denunciado João Antônio. Tendo a vítima afirmado 

que manteve repetidamente relações sexuais com o acusado.

II. 1 – DA MATERIALIDADE

 A fim de bem identificar a existência das figuras delitivas supracitadas, 

cumpre analisar se os elementos dos presentes autos comprovam, com a 

necessária firmeza, sua materialidade.

A MATERIALIDADE delitiva está consubstanciada pelo Boletim de 

Ocorrência nº 319179/2013 (fls. 15/16), Termo de Declaração da vítima 

(fls. 18/21) e interrogatório do indiciado João Antônio Martins dos Santos 

(fls. 40/42).

Portanto, restou comprovada a materialidade do delito tipificado no art. 

217-A, “caput” do Código Penal.

II. 2 - DA AUTORIA

A comprovação da AUTORIA é evidente na presente Ação Penal, pois 

conforme depreende do depoimento em juízo da testemunha Lucélia 

Rodrigues Carbonato (Conselheira Tutelar) (fls. 33/34) resta claro que o 

denunciado mantinha relações sexuais com a vítima, pois Cléia, genitora 

de Janaina, telefonou para o Conselho Tutelar informando que sua filha 

estava vivendo maritalmente com João Antonio, acerca de cinco meses, 

sem o seu consentimento.

A genitora da vítima, Cléia Pereira da Silva, em seu depoimento confirmou 

tal fato nos seguintes termos (fls. 36/37):

“[...] Que no dia em que Janaina decidiu morar com Joãozinho a declarante 

não quis permitir, e então chamou o Conselho Tutelar, tendo sido atendida 

pelos Conselheiros Fernando e Marliete, os quais a aconselharam a não ir 

morar com Joãozinho, porém mesmo assim ela foi [...]”.

Em seu interrogatório o acusado João Antônio Martins dos Santos (fls. 

40/42), coaduna tal assertiva, confirmou que conviveu maritalmente com a 

vítima:

“[...] Afirma que convive maritalmente com Janaina a sete meses, sendo 

que atualmente estão morando juntos na residência do interrogando[...]”.

Em seu depoimento a vítima Janaína Venâncio da Silva (fls. 18/21), 

confirmou a convivência com o acusado:

“[...] Que tem treze anos de idade estava vivendo na companhia de seu 

namorado Joãozinho, o qual tem 19 (dezenove) anos; Que informa que já 

manteve relações sexuais com Joãozinho desde que passaram a namorar 

[...]”.

Os depoimentos citados esclarecem os fatos, não deixando dúvidas 

acerca da prática delituosa praticada pelo acusado. A harmonia das 

narrativas aliada aos detalhes da versão da vítima são provas suficientes, 

robustas e seguras a ensejar a condenação do acusado.

Em consonância com a maciça jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

e do Superior Tribunal de Justiça, eventual consentimento ou experiência 

sexual da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal, não 

afastam a presunção de violência para a caracterização do estupro de 

vulnerável.

 Ademais, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, a conjunção 

carnal com menor de 14 anos, ainda que consentido, tem uma presunção 

legal de violência, deste modo a simples conjunção carnal com menor de 

quatorze anos consubstancia crime de estupro de vulnerável, não 

havendo mais necessidade de se perquirir se houve ou não violência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 

ANOS (CP, ART. 217-A). CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. 

MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DEPOIMENTO DA 

VÍTIMA. ANTERIOR EXPERIÊNCIA SEXUAL. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO 

DE VIOLÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Mostra-se prescindível a perícia 

- exame de corpo de delito - para os crimes de estupro ou atentado 

violento ao pudor que, por vezes, não deixam vestígios, máxime havendo 

nos autos provas outras que auxiliem o julgador na formação do seu 

convencimento. Precedentes do STJ e STF (HC n. 177.980/BA, rel. Min. 

Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 28.6.2011). Comprovado nos autos que o 

réu praticou relação sexual com a vítima, ciente de que ela contava menos 

de 14 anos, a condenação é medida que se impõe. Para a configuração do 

delito previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, não é necessária a 

discordância da vítima ou que o ato tenha sido praticado mediante grave 

ameaça ou violência. Evidenciado, no caso concreto, que a dignidade 

sexual do menor de 14 anos foi violada, a conduta do réu se reveste de 

tipicidade formal e material, impondo-se a condenação. RECURSO 

DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 20140636303 SC 

2014.063630-3 (Acórdão), Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de 

Julgamento: 05/11/2014, Quarta Câmara Criminal Julgado)

Comprovado nos autos que o réu praticou relação sexual com a vítima, 

ciente de que ela contava menos de 14 anos, a condenação é medida que 

se impõe.

III - DO SEGUNDO FATO

 Em relação ao segundo fato, resta presente na denúncia que o acusado 

Zaqueu Rodrigues Hunfre dentro de umas piscinas do Balneário 

Moreninha, situado na Rodovia MT-270, no km 05, nesta Urbe, praticou ato 

libidinoso diverso de conjunção carnal, com a vítima Janaína Venâncio da 

Silva, menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos.

Consta ainda, no momento em que a vítima estava dentro de uma das 

piscinas, Zaqueu se aproximou e proferiu a seguinte expressão: “agora 

você dá pro gasto”, tendo logo em seguida, tocado seus seios, e dizendo 

que sua mãe não poderia saber do ocorrido.

III. 1 - DA MATERIALIDADE

 A materialidade resta demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 

319179/2013 (fls. 15/16), Termo de Declaração da vítima (fls. 18/21), 

Termo de Declaração da testemunha Vanda Rodrigues de Sousa (fls. 35).

Portanto, restou comprovado a materialidade do delito tipificado no art. 

217-A, “caput” do Código Penal.

III. 2 - DA AUTORIA

A autoria, por sua vez, também é inequívoca na presente Ação Penal, 

vejamos: conforme a testemunha Vanda Rodrigues de Sousa (Conselheira 

Tutelar) (fls. 35). Tendo esta acompanhada a vítima Janaina durante seu 

depoimento à Delegada, e pode ouvir a mesma afirmar que em certa 

ocasião, quando estavam no Balneário Moreninha, seu padrasto Zaqueu 

passou a mão em seu corpo e disse “quando você foi embora, você era 

uma piralha, mas agora da pro gasto” e então Janaina disse “eu não gosto 

dessa brincadeira” e saiu da piscina, tendo ido deitar na barraca.

 Em seu interrogatório o acusado João Antônio Martins dos Santos (fls. 

40/42), coaduna tal assertiva:

“[...] Afirma que Janaina lhe disse que seu padrasto Zaqueu, dava em cima 

dela, e numa ocasião em que estavam no Balneário Moreninha deu uma 

“cantada”. Que Janaína contou para sua mãe, contudo ela não acreditou 

[...]”.

Em seu depoimento a vítima Janaína Venâncio da Silva (fls. 18/21), afirmou 

que seu padrasto passou a mão em seu corpo:

“[...] A cerca de três meses atrás, estava no Balneário Moreninha tomando 

banho de piscina, quando seu padrasto, que também estava no local, 

entrou na agua e se aproximou da declarante; que seu padrasto passou 

as mãos em seu corpo e dizia “nossa quando você foi morar m Goiás, 

você era uma pirralhinha, mas agora você da para o gasto”; Que seu 

padrasto passou as mãos em seus seios; Que a declarante disse para ele 

que não estava “gostando daquela brincadeira”; Que seu padrasto pediu 

que a declarante não contasse, dizendo “olha sua mãe não pode saber 

que a gente tomou banho juntos” [...]”.

Em seu interrogatório o acusado Zaqueu Rodrigues Hunfre (fl. 132), em 

total dissonância dos demais fatos produzidos negou a autoria delitiva, 

vejamos:

“(...) Que em nenhum momento aconteceu o que informado pela vítima; A 

lógica minha nesse aspecto, é por que eu sempre “peguei no pé”, sempre 

exige o certo; E ela achou para me incriminar, para sair e conseguir fazer 

até hoje; Sempre olhei ela como filha; Até hoje considero como uma filha; 

Tive e tenho até hoje esses cuidados por ela, independente do que ela 

falou e nem por isso. Eu espero que ela seja alguém na vida (...)”.

A genitora da vítima e companheira do acusado Cléia Pereira da Silva (fl. 

133), quando ouvida em fase judicial afirmou:

“(...) Naquele dia tinha umas 300 (trezentas) pessoas, tinha muita gente; 
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Tinha mais jovens da idade da Janaina; Ela desceu mais as meninas que 

estavam lá junto com a família; Era de dia; Janaina me dá problema desde 

pequena, desde quando ela começou a conversar até agora, toda vida 

Janaina me deu problema (...)”.

Processualmente, não me espanta a tentativa de CLÉIA ludibriar seu 

depoimento e tentar beneficiar seu companheiro, mesmo tendo sido a sua 

própria filha a vítima nestes autos. Isso não é raro acontecer; vimos em 

outros tantos casos que já examinamos. O acusado é arrimo de família, e 

isso gera um conflito moral.

 De qualquer forma, a vítima descreveu com segurança, tanto no IP quanto 

em juízo, os fatos narrados na denúncia. Aliado a isso, tem-se os 

depoimentos das testemunhas Vanda e João Antônio prestados na fase 

policial, os quais se harmonizam com o da infante.

 Diante da existência do fato, restou autoria suficientemente demonstrada 

pelas provas produzidas. Os relatos da vítima, coerentes e convincentes, 

prestados nas duas fases de ausculta, no sentido de que o padrasto 

proferiu seguinte expressão: “agora você dá pro gasto”, em seguida tocou 

em seus seios.

 Não é custoso lembrar que, em crime desse jaez, geralmente praticado às 

ocultas, a palavra da vítima possui relevante valor probante, mormente 

quando corroborada por outras provas amealhadas ao feito, como no 

caso sub oculi.

 Nesse sentido:

 Estupro de vulnerável. Insuficiência probatória. Palavra da vítima. 

Materialidade e autoria comprovadas. Absolvição. Improcedência. Vítimas 

diversas. Continuidade delitiva. Inocorrência. Concurso material. A 

materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu foram comprovadas 

pela palavra das vítimas e das testemunhas. A palavra da vítima nos 

delitos contra a liberdade sexual, de regra, cometidos sem a presença de 

testemunhas e sem deixar vestígios físicos ou visíveis, é merecedora de 

especial valor, ressalvada a atenção para a eventual existência de 

motivos para falsa imputação, perquerindo-se no exame do conjunto da 

prova. Entre os crimes de estupro praticados contra vítimas diversas, é 

incabível o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que o agente 

age com desígnios autônomos, o que induz ao reconhecimento do 

concurso material entre os crimes. (TJRO: Apelação n. 

00147940220088220020, Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos, J. 09/11/2011). 

(Destaque nosso).

Estupro de vulnerável. Ameaça. Palavra da vítima. Prova. 

Desclassificação. Absolvição. Impossibilidade. Nos crimes de natureza 

sexual, geralmente cometidos às ocultas, a palavra da vítima ganha 

especial relevo, sendo apta a embasar decreto condenatório, mormente 

quando corroborada pelos demais elementos dos autos, como 

testemunhas indiretas do fato e laudos técnicos. Inviabiliza-se a 

desclassificação do estupro de vulnerável para importunação ofensiva ao 

pudor, se o agente praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com 

menor, com o intuito de satisfazer a sua lascívia. Comprovada autoria do 

delito de ameaça, estando presentes todas as elementares do tipo 

denunciado, impositiva a condenação. Nos crimes praticados dentro do 

ambiente domiciliar, tipificados pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima 

assume extrema importância, mormente quando confirmada por outros 

indícios veementes, se apresentando suficiente ao decreto condenatório, 

independente da negativa de autoria do acusado, especialmente porque 

praticados normalmente na clandestinidade, ausentes quaisquer 

testemunhas presenciais (TJRO: Apelação n. 00035476820108220015, 

Rel. Juiz Convocado Renato Bonifácio de Melo Dias, j. 19/10/2011). 

(Destaque nosso).

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR. DECISÃO CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PROVA 

DOS AUTOS. ART. 621, INC. I, DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não prospera o 

argumento de que a condenação do réu é contrária à prova dos autos, 

pois a mesma, prolatada em grau de apelação, restou fundamentada nos 

coerentes e harmônicos depoimentos da vítima e demais testemunhas 

próximas à mesma, substratos estes de relevante valor probatório. 

MATERIALIDADE DO CRIME. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE 

INDÍCIOS DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUÇÃO CARNAL. 

PRESCINDIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA E SUCIFIÊNCIA. 

Porque as infrações contra a liberdade sexual muitas vezes não deixam 

vestígios, revela-se descabida a pretensão absolutória fundada na 

ausência de indícios materiais de práticas libidinosas diversas da 

conjunção carnal. Suficiência dos meios probatórios colacionados ao 

processo, em especial a palavra da vítima, a fim de consubstanciar o 

decreto condenatório prolatado contra o denunciado. Precedentes. 

NOVAS PROVAS. ART. 621, INC. III, DO CPP. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. 

AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA. Este Órgão 

Fracionário possui entendimento consolidado de que a nova prova a 

ensejar a revisão criminal, na esteira do que dispõe o artigo 621, inciso III, 

do CPP, deve ser pré-constituída e produzida mediante justificação judicial, 

em obediência ao princípio do contraditório e com a participação do 

Ministério Público. Em concreto, o requerente postula a revisão criminal da 

condenação pela prática de crime de atentado violento ao pudor, 

instruindo a inicial apenas com declarações extrajudiciais de testemunhas. 

Considerando a inexistência de qualquer elemento que possa ser 

entendido como novas provas de inocência , haja vista a tese exposta 

pelo peticionante ter sido aventada quando da instrução do 

processo-crime em Primeiro Grau de jurisdição, a improcedência da 

revisional é a medida que se impõe. REVISÃO CRIMINAL JULGADA 

IMPROCEDENTE. (Revisão Criminal Nº 70057337586, Quarto Grupo de 

Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa 

Piazzeta, Julgado em 28/03/2014)

(TJ-RS - RVCR: 70057337586 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de 

Julgamento: 28/03/2014, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2014)

Portanto, diante da prova oral carreada aos autos, não há como acolher 

nenhuma tese absolutória, pois ficou induvidosa que o recorrente praticou 

os atos libidinosos contra a vítima.

 E, por fim, registro que não há nenhum indício de que a vítima tivesse 

qualquer motivo particular para deflagrar contra o acusado uma acusação 

tão grave de forma temerária ou gratuita, de modo que assim mantenho a 

condenação.

 IV - DO TERCEIRO FATO

 Conforme os elementos contidos no procedimento investigativo, Cléia 

Pereira da Silva concorreu para que o denunciado João Antônio Martins 

dos Santos praticasse conjunção carnal com a vítima Janaína Venâncio da 

Silva, menor de 14 (catorze) anos.

Consta, que Cléia, genitora da vítima Janaína, consentiu para que ela 

namorasse com o denunciado João Antônio, tendo inclusive, autorizado 

que ambos residissem na mesma casa, como se adultos fossem.

Consta, ainda, como se não bastasse, antes mesmo da vítima conhecer 

João Antônio, a genitora Cléia induziu a vítima a relacionar-se com o 

denunciado, até mesmo incentivando Janaína a sentar no colo dele.

IV. 1 - DA MATERIALIDADE

 A MATERIALIDADE delitiva está consubstanciada pelo Boletim de 

Ocorrência nº 319179/2013 (fls. 15/16), Termo de Declaração da vítima 

(fls. 18/21) e interrogatório do indiciado João Antônio Martins dos Santos 

(fls. 40/42).

Portanto, restou demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 

217-A, “caput” do Código Penal, visto que Cléia sabia da convivência entre 

sua filha e João Antônio.

IV. 2 - DA AUTORIA

A comprovação da AUTORIA é evidente na presente Ação Penal, pois 

conforme depreende do depoimento em juízo da testemunha Vanda 

Rodrigues de Sousa (Conselheira Tutelar) (fls. 35). Resta claro que o 

denunciado convivia e mantinha relações sexuais com a vítima, pois Cléia, 

genitora de Janaina, telefonou para o Conselho Tutelar informando que 

sua filha estava vivendo maritalmente com Joaozinho, acerca de cinco 

meses, sem o seu consentimento.

A testemunha, Cléia Pereira da Silva, genitora da vítima, a qual em seu 

depoimento confirmou tal fato nos seguintes termos (fls. 36/37):

“[...] Que no dia em que Janaina decidiu morar com Joãozinho a declarante 

não quis permitir, e então chamou o Conselho Tutelar, tendo sido atendida 

pelos Conselheiros Fernando e Marliete, os quais a aconselharam a não ir 

morar com Joãozinho, porém mesmo assim ela foi; Que dessa última vez 

que acionou o conselho tutelar e disse que Janaína estava morando com 

Joãozinho, foi pelo fato de que a Escola lhe ter feito pressão por Janaína 

não estar mais estudando [...]”.

Em seu interrogatório o acusado João Antônio Martins dos Santos (fls. 

40/42), coaduna tal assertiva:

“[...] Afirma que convive maritalmente com Janaína a sete meses, sendo 

que atualmente estão morando juntos na residência do interrogando; Que 

quando Janaína foi morar com o interrogando, sua mãe Cléa sabia de tudo 

e ainda deu sua permissão; Que naquela ocasião Cléa disse “mudem para 

Rondonópolis ou então engravide ela”, tendo o interrogando disto que não 

era o momento apropriado para terem um filho, pois Janaína precisava 
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estudar primeiro; Que no dia em que o Conselho Tutelar e a PM foram até a 

casa do interrogando a Cléia havia ido até lá pedir dinheiro, sendo que o 

interrogando não estava em casa, tendo ela pedido dinheiro para Janaína 

e como esta não deu o dinheiro, Cléia ficou com raiva e acionou o 

Conselho Tutelar, pois o interrogando e Janaína já estavam morando juntos 

a seis meses e Cléia nunca tinha feito qualquer reclamação e só naquele 

dia resolveu chamar o Conselho Tutelar [...]”.

Em seu depoimento a vítima Janaína Venâncio da Silva (fls. 18/21), 

confirmou a convivência com o acusado:

“[...] Que tem treze anos de idade estava vivendo na companhia de seu 

namorado Joãozinho, o qual tem 19 (dezenove) anos; Que foi morar com 

Joãozinho por que sempre se sentiu negligenciada pela própria mãe; Que 

informa que já manteve relações sexuais com Joãozinho desde que 

passaram a namorar; Que a declarante foi induzida pela própria mãe a 

ficar com Joãozinho; Que algumas semanas depois que o conheceu, a 

declarante, sua mãe e outras pessoas foram pescar na companhia de 

Joãozinho, sendo que o carro estava muito cheio e a sua mãe ficava 

insistindo para que a declarante se sentasse no colo de Joãozinho; Que 

ela ficava dizendo “senta no colo dele, senta no colo dele”; Que a 

declarante sentiu que a sua mãe a “empurrava para cima dele” Que depois 

disso a declarante começou a se relacionar com Joãozinho e hoje está 

apaixonada por ele; Que a declarante já ingeriu bebida alcoólicas por 

incentivos de sua mãe; Que a declarante já chegou a dormir na mesma 

cama com sua própria mãe e com Joãozinho; Que isso ocorria quando 

Joãozinho ia para a casa da declarante para namorarem e ficava tarde 

para ele ir embora; Que então ele dormia lá, só que como a casa era 

pequena e não tinha lugar para todos, dormiam os três na mesma cama; 

Que a mãe da declarante sempre incentivou o namoro com Joãozinho; Que 

como a declarante estava gostando dele foram morar juntos; Que isso 

ocorreu a mais ou menos cinco meses e, no começo, a mãe da declarante 

aceitava, porém, depois que sua mãe voltou a viver com seu padrasto 

Zaqueu “ ele começou a colocar coisa na cabeça dela e ela começou a 

proibir” [...]”.

À margem desse contexto probante, não remanesce nenhuma dúvida 

acerca da coautoria omissiva por parte da acusada, sua genitora, 

aderindo, em todos os quadrantes, aos atos sexuais implementados pelo 

corréu João Antônio. Advirta-se que, por substancial período, Janaína e 

João Antônio residiram na mesma casa, daí porque óbvio e ululante que a 

acusada não estava alheia ao que ocorria na residência respectiva. Em 

adição de relevo, sobreleva notar que foi a própria genitora quem 

incentivou a prática carnal de sua filha, convidando ou mesmo aceitando 

que o corréu dormisse na mesma casa da menor, sabendo, de antemão, 

que eles, inclusive, já tinham iniciado namoro. Portanto, essa atividade 

comportamental comprovou, à saciedade, que a ré, de fato, sempre teve 

ciência dos abusos, omitindo-se sempre em evitá-los, com o que contribuiu 

decisivamente para a ocorrência de todo o quadro ilícito. De resto, em 

sendo a acusada mãe da infante, cabia a ela, por lei, o dever de cuidado, 

proteção e vigilância, razão pela qual irrecusável a conclusão de que agiu 

como coautora, sob a forma comissiva por omissão.

Note-se que essa conclusão restou comungada pelo restante da prova 

dos autos. Nessa diretiva, além do corréu João Antônio Martins dos 

Santos confirmar essa circunstância, as testemunhas Lucélia e Vanda 

declinaram que a acusada, de fato, tinha plena ciência que sua filha 

convivia com o acusado.

E esta omissão na educação da filha culminou nos fatos aqui tratados, 

porquanto, ao que parece, por comodidade sua, que não conseguia dar 

limites à menina, permitiu que o acusado passasse a viver maritalmente 

com a esta.

Nesse cenário, acabou permitindo que a vítima se mudasse para a casa 

do acusado e passassem a viver juntos, contribuindo de forma decisiva e 

relevante para o cometimento dos crimes, o que aceitou sem reservas, 

quando devia ter impedido.

Em se tratando de crimes omissivos impróprios “a omissão é penalmente 

relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado” 

sendo que “o dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de 

cuidado, proteção ou vigilância”, aliena a, do § 2º do art. 13 do CP – grifei.

Na espécie, a acusada, como genitora e responsável pela menor, tinha o 

dever legal de impedir o resultado, bem como podia tê-lo feito, negando a 

permissão para que réu residisse juntamente ou que mantivesse 

relacionamento amoroso com sua filha, o que inviabilizaria que o crime 

tivesse ocorrido do modo como ocorreu.

De forma que, verificado o dever legal de agir e a possibilidade de fazê-lo, 

caracterizada está à relevância legal da omissão, nos termos do preceito 

referido.

Bem posta, assim, a condenação é medida que se impõe.

V- DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 05/09, para 

CONDENAR os Acusados:

 JOÃO ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, filho de 

Mauro Ferreira dos Santos e Zelita Martins dos Santos, nascido em 30 de 

novembro de 1993, natural de Guiratinga/MT, residente e domiciliado na 

Rua 13 de Maio, n° 646, bairro Santa Maria Bertila, nesta cidade como 

incurso na pena do artigo 217-A do Código Penal.

ZAQUEU RODRIGUES HUNFRE, brasileiro, solteiro, filho de Jacob 

Rodrigues Hunfre e Ilma Barbosa Hunfre, nascido em 10 de Janeiro de 

1971, natural de Vicente Dutra/RS, residente e domiciliado na Rua 06, n° 

646, quadra 12, lote 10, bairro Vila Sofia, CEP 75.801-275, em Jataí/GO 

como incurso na pena do artigo 217-A do Código Penal.

CLÉIA PEREIRA DA SILVA, brasileiroa, solteira, filha de João Francisco de 

Souza e Alice Pereira da Silva, nascida em 14 de novembro de 1979, 

natural de Guiratinga/MT, residente e domiciliado na Rua João Alves, n° 36, 

bairro Sebastião Dias II, nesta cidade como incursa na pena do artigo 

217-A do Código Penal.

VI - DOSIMETRIA DA PENA

Passo a dosar individualmente as penas a ser aplicadas aos réus, nos 

termos do art. 68 do Código Penal.

RÉU JOÃO ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que a 

culpabilidade foi normal para o tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes, tendo em vista que nas certidões de fls. 68 não consta 

qualquer condenação criminal anterior transitada em julgado; poucos 

elementos foram verificados a respeito da conduta social e da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do 

crime é inerente ao delito, de modo que deixo de valorá-lo; às 

circunstâncias do fato encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a se 

valorar; as consequências do crime não foram graves, ante o depoimento 

da vítima; o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do 

crime.

A pena prevista para o crime de ter conjunção carnal ou praticar ato 

libidinoso com menor de 14 (catorze) anos é de 08 (oito) a 15 (quinze) 

anos de reclusão.

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP é que fixo a pena base 

no mínimo legal em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

Das Circunstâncias Legais

 Concorrendo a circunstância atenuante da confissão espontânea 

prevista no artigo 65, incisos III, alínea d, do Código Penal, deixo de atenuar 

a pena, posto que mesma já restou fixada no mínimo legal. Portanto, 

mantenho a pena provisória em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

Das causas de diminuição e de aumento de pena

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a serem levadas em 

consideração.

Deste modo fixo a PENA DEFINITIVA do réu em 08 (OITO) ANOS DE 

RECLUSÃO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo para o 

condenado o REGIME SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea 

“b”, do Código Penal. Tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram 

favoráveis, sobretudo o comportamento da vítima, sendo justa a fixação 

do regime menos gravoso.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos (art. 44, I, CP), bem como a suspensão condicional da 

pena (art. 77, III, CP).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista ter o 

acusado respondido o processo em liberdade, ante a ausência dos 

requisitos que justificam a segregação cautelar previstos no artigo 312 do 

Código de Processo Penal, bem como a vista da pena a que será 

submetido. SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

RÉU ZAQUEU RODRIGUES HUNFRE

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade reprovável, traduzido no fato de o réu ser 

padrasto da vítima, porém deixo de valorá-la, vez que constitui causa de 

aumento de pena a ser valorada na terceira fase da dosimetria, a fim de 

se evitar bis in idem; o réu não é possuidor de maus antecedentes, tendo 
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em vista que nas certidões de fls. 69 não consta qualquer condenação 

criminal anterior transitada em julgado; poucos elementos foram 

verificados a respeito da conduta social e da personalidade do agente, 

razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime é inerente ao delito, 

qual seja, satisfazer a lascívia do réu, de modo que deixo de valorá-lo; às 

circunstâncias do fato encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a se 

valorar; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo 

no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância 

não merece valoração negativa; o comportamento da vítima em nada 

contribuiu para a prática do crime.

A pena prevista para o crime de ter conjunção carnal ou praticar ato 

libidinoso com menor de 14 (catorze) anos é de 08 (oito) a 15 (quinze) 

anos de reclusão.

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP é que fixo a pena base 

no mínimo legal EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

Das Circunstâncias Legais

 Não existem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem 

consideradas. Portanto, mantenho a pena provisória em 08 (OITO) ANOS 

DE RECLUSÃO.

Das causas de diminuição e de aumento de pena

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do 

Código Penal.

Sendo assim, aumento a pena do réu em ½ (metade), passando a dosá-la 

em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.

Deste modo fixo a PENA DEFINITIVA do réu em 12 (doze) ANOS DE 

RECLUSÃO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código 

Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade 

anteriormente dosada em regime fechado.

 No caso em tela, não é cabível a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 e incisos do 

Código Penal, em razão da pena a que será submetido.

Também, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos 

do artigo 77 e seguintes do CP, em razão da pena a que será submetido.

Não estando presentes os requisitos da prisão preventiva, mantenho a 

liberdade provisória.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista estar 

respondendo o processo em liberdade, bem como ante a ausência dos 

requisitos que justificam a segregação cautelar previstos no artigo 312 e 

313 do Código de Processo Penal. SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO 

ESTIVER PRESO.

RÉ CLÉIA PEREIRA DA SILVA

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade reprovável, porquanto se trata da genitora da 

vítima, a qual deveria possuir o extinto protetor inerente à maternidade, 

porém deixo de valorar esta circunstância por se tratar de causa de 

aumento de pena a ser considerada na terceira fase da dosimetria; a ré 

não é possuidora de maus antecedentes, tendo em vista que nas 

certidões de fl. 70 não consta qualquer condenação criminal anterior 

transitada em julgado; poucos elementos foram verificados a respeito da 

conduta social e da personalidade da agente, razão pela qual deixo de 

valorá-las; o motivo é inerente ao delito, de modo que deixo de valorá-lo; 

as circunstâncias revelaram-se igualmente reprováveis, uma vez que a ré 

sabia do relacionamento da vítima com o acusado João Antônio, no 

entanto deixo de valorá-la neste momento, a fim de não incorrer em bis in 

idem, tendo em vista que constitui causa de aumento de pena referente ao 

concurso de duas pessoas; as consequências do crime foram normais à 

espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva; o 

comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do crime.

A pena prevista para o crime de ter conjunção carnal ou praticar ato 

libidinoso com menor de 14 (catorze) anos é de 08 (oito) a 15 (quinze) 

anos de reclusão.

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP é que fixo a pena base 

em 08 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO.

Das Circunstâncias Legais

 Não existem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem 

consideradas. Portanto, mantenho a pena provisória em 08 (OITO) ANOS 

DE RECLUSÃO.

Das causas de diminuição e de aumento de pena

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do 

Código Penal.

Sendo assim, aumento a pena do réu em ½ (metade), passando a dosá-la 

em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.

Deste modo, fixo a PENA DEFINITIVA do réu em 12 (doze) ANOS DE 

RECLUSÃO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código 

Penal, a Ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade 

anteriormente dosada em regime fechado.

 No caso em tela, não é cabível a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 e incisos do 

Código Penal, em razão da pena a que será submetido.

Também, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos 

do artigo 77 e seguintes do CP, em razão da pena a que será submetido.

Não estando presentes os requisitos da prisão preventiva, mantenho a 

liberdade provisória.

Concedo a ré o direito de recorrer em liberdade, haja vista estar 

respondendo o processo em liberdade, bem como ante a ausência dos 

requisitos que justificam a segregação cautelar previstos no artigo 312 e 

313 do Código de Processo Penal. SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO 

ESTIVER PRESO.

V- DOS DISPOSITIVOS FINAIS

DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que não há que 

se falar em prejuízo sofrido pelo ofendido.

CONDENO os réus ZAQUEU RODRIGUES HUNFRE, JOÃO ANTÔNIO 

MARTINS SANTOS e CLÉIA PEREIRA DA SILVA em custas processuais na 

forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, observando-se o 

disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

Os Acusados deverão ser intimados pessoalmente da sentença, nos 

termos do art. 392, do Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT.

CIENTIFIQUE-SE o Parquet.

Após, o trânsito em julgado:

a) LANCE-SE o nome dos condenados no rol dos culpados (art. 5º, inciso 

LVII, da Constituição Federal);

b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da 

CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);

c) EXPEÇAM-SE as guias de execução penal;

d) ARQUIVE-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Guiratinga – MT, 14/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35032 Nr: 1379-94.2014.811.0036

 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: Cristobal Wilson Fernandes Martines

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Augustin, Luciana Fischer, 

Alexandre Augustin, Louize Honorato Freitas Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1379-94.2014.811.0036

Código: 35032

Interdito Proibitório

Sentença.

Vistos.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório com pedido de Liminar proposta 

por CRISTOBAL WILSON FERNANDES MARTINES, devidamente 

qualificado, em face de GUILHERME AUGUSTIN e sua esposa LUCIANA 

FISCHER, ALEXANDRE AUGUSTIN e sua esposa LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS AUGUSTIN, também já qualificados.

Conforme petições de fls. 109 e 140, a parte autora manifestou- se pela 

desistência da Ação, visto que não possui mais interesse na causa, 

requerendo assim a extinção do processo sem resolução de mérito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Tratando-se o presente feito de direito disponível, do qual se admite livre 
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desistência das partes, e estando a parte autora, autorizada a desistir da 

ação, possível se faz a extinção do feito.

Importante observar que neste caso se torna desnecessária a intimação 

pessoal do requerido para que se manifeste sobre o pedido de 

desistência, pois é de trivial sabença que a necessidade do consentimento 

do requerido para a homologação da desistência, somente é necessário 

quando ele é devidamente citado do processo e apresenta a contestação 

(art. 485, §4º Novo CPC), senão vejamos: “Art. 485 – [...] §4º Oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da 

ação”.

Situação essa que não ocorreu no presente feito.

Decido.

Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da presente ação, 

requerido expressamente pela parte autora e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do 

Novo CPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, uma 

vez que deu causa a ação.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

PROCEDAM-SE às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE 

estes autos, independentemente de nova determinação.

 P. I. C.

Às providências.

Guiratinga/MT, 21 de Dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37401 Nr: 786-31.2015.811.0036

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 786-31.2015.811.0036 (37401)

Averiguação de Paternidade

 Despacho.

Vistos etc.

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

manifeste-se em relação à certidão de fl. 91, sob pena de preclusão do 

direito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/01/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38451 Nr: 1254-92.2015.811.0036

 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: Joel da Silva Talon

 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

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de cobrança, 

extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

supedâneo no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil.1) CONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, CONTUDO 

a sua execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do 

NCPC, em vista da parte autora ser beneficiária da Justiça 

Gratuita.Publique-se. Registre-se. Intime-se.2) Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido. ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

22/12/2017. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38831 Nr: 1375-23.2015.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Amancio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, Fayrouz Mahala Arfox - OAB:13033

 Autos n° 1375-23.2015.811.0036

 Código: 38831

Civil

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fl. 

163/181), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Código de Processo Civil.

Já houve a apresentação das contrarrazões da parte apelada (fls. 

195/210).

Recebo também o recurso adesivo de apelação (fls. 186/194).

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

dias, apresente suas contrarrazões do recurso adesivo.

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da Parte, Remeta-se 

os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com as 

nossas homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 21 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45760 Nr: 2541-56.2016.811.0036

 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: Deuzilia Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hortelene Lopes de Moraes - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2541-56.2016.811.0036

Código: 45760

Ação Cível

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da requerente em fls. 77/ 79.

Para ocorrer o deferimento do pedido da requerente de pagamento de 

custas ao final do processo deveria restar comprovada a hipossuficiência 

financeira momentânea da parte de arcar com os ônus processuais, o que 

não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência vejamos:

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70064880321 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 22/01/2016

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. O pagamento das 

custas ao final do processo é semelhante à concessão do benefício da 

gratuidade judiciária, devendo restar comprovada a hipossuficiência 

financeira momentânea da parte de arcar com os ônus processuais, o que 

não restou comprovado nos autos. Agravo de instrumento a que se nega 

seguimento. (Agravo de Instrumento Nº 70064880321, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Julgado em 21/01/2016)

Diante disso INTIM-SE a requerente para recolher as taxas e custas 

processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias e sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

presente feito sem resolução do mérito.
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Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 20 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45875 Nr: 2597-89.2016.811.0036

 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): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Decido.Isso posto, nos termos do art. 17, §9º, da Lei nº 8.429/92, 

RECEBO A INICIAL para determinar CITAÇÃO do requerido para que, 

querendo, ofereça contestação de mérito e as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias ou manter os argumentos da 

defesa preliminar por escrito já apresentada nos autos.Posteriormente, 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, para apresentar 

impugnação as questões de mérito apresentadas pelo requerido, no prazo 

de 10 (dez) dias.Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e voltem os autos 

conclusos para deliberações.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 25/12/2017.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47298 Nr: 737-19.2017.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionizia Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A (Cemat)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denisvaldo Silva Jardim - 

OAB:8183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, Mascarenhas Barbosa - 

OAB:SP/ 219733, Ozana Baptista Gusmão - OAB:217447

 Autos n°: 737-19.2017.811.0036

 Código: 47298

Cível

 Decisão.

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte requerente ofereceu contestação em fls. 

83/97, INTIME-SE a requerente para impugnar a defesa apresentada, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 11 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49611 Nr: 1834-54.2017.811.0036

 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: SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1834-54.2017.811.0036 (49611)

Ação de Divórcio c/c Regularização de Visitas

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO c/c REGULAMENTAÇÃO DE 

GUARDA, VISITAS e ALIMENTOS, com pedido de liminar, proposta por 

SAMOEL ASSIS DE SOUZA, devidamente qualificado, em face de ÉRICA 

PEREIRA SOARES e OUTROS, também já qualificados.

Foi juntado aos autos o acordão concedendo definitivamente a justiça 

gratuita para parte requerente.

Com relação a parte requerida, foi declarada por este juízo suprida a 

citação da mesma com o comparecimento espontâneo em Secretaria e a 

assinatura no termo de guarda, haja vista que a mesma tomou ciência da 

ação e da decisão liminar, cujo teor foi transcrito no referido termo de 

guarda.

Ademais, foi mantida a decisão liminar que concedeu alimentos 

provisórios. Decisão esta agravada e que pende de julgamento perante o 

Tribunal de Justiça.

Por ora, impulsiono o feito e DETERMINO O ENCAMINHAMENTO dos autos 

à Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11/01/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49989 Nr: 2031-09.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENdS, AMFN, RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Vistos etc.

Considerando o não recambiamento dos acusados, do Defensor Público 

Daniel Rodrigo de Souza Pinto e do Advogado Dr. Rogério Alves 

Arcoverde,

 Redesigno o ato para o DIA 22/01/2018 ÀS 15H00MIN.

Recambie-se os acusados.

Tendo em vista tratar-se de réus presos e com audiência designada 

desde 21/11/2017, e que a ausência dos réus presos ocasionou prejuízo 

para o andamento da justiça, oficie-se a Secretaria de SEJDH para que 

tome as providências administrativas cabíveis com relação ao Diretor da 

Penitenciaria da Mata Grande de Rondonópolis-MT.

Intime-se o Defensor Público e o advogado Constituído ausente via DJE. 

Desde já ficam cientes que caso nova ausência dos causídicos resultará 

em multa nos termos do art.265 do CPP.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50219 Nr: 2119-47.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Souza Silva, Amaury Junior Gomes 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13075/MT, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JÚNIOR - OAB:

 Autos nº 2119-47.2017.811.0036

Código: 50219

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

 Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de VITOR 

SOUZA SILVA e AMAURY JUNIOR GOMES MOREIRA, imputando-lhes a 

prática do crime tipificados no art. 157 do Código Penal, com as causas de 

aumento da pena prevista no § 2°, inciso I e II, do Código Penal, nos moldes 

dos artigos 29 do referido diploma repressor.

 A denúncia foi oferecida as fls. 01/07, tendo sido determinado à citação 

dos acusados para apresentação de defesa prévia.
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Os réus apresentaram defesa prévia fls. 203/205 e 255/258.

 DECIDO.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 

22/01/2018 as 16hs00mim-MT, ocasião em que serão ouvida as vítimas, 

testemunhas e interrogado os acusados.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE 

eventuais policiais militares e civis arrolados.

INTIMEM-SE, ainda, os Acusados para acompanhar a audiência e ainda 

serem interrogados.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e INTIME-SE a Defesa.

 Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de Janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52045 Nr: 2868-64.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Cunha Filho, Idse Ataides Passos 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução de Correspondência

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Carta de Intimação retornou sem que a parte 

autora fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do “AR” 

Mudou-se.

Guiratinga - MT, 21 de dezembro de 2017.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52777 Nr: 3077-33.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Juscélia dos Santos Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Ribeiro Ledes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:OAB/MT 6.761

 Nesse sentido, considerando a inexistência de óbice legal, uma vez que 

se trata de direito disponível, ou seja, direito passível de negociação, 

HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, realizado entre as partes em 

Audiência de Conciliação às fls. 39, para que produza os seus jurídicos 

efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do Novo CPC. 1) Sem custas e taxas judiciárias, pelo fato das partes 

terem o benefício da assistência judiciária gratuita.2) Este Juízo nomeou o 

Advogado Dr. Rogerio Alves Arcoverde, OAB/MT nº 6.761, para 

patrocinar a causa do requerido. Dessa forma, sendo a prestação da 

Assistência Judiciária um ônus a ser suportado pelo Estado, FIXO os 

honorários ao defensor dativo, devidos pelo Estado de Mato Grosso, EM 

02 (DUAS) UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS (URH), 

considerando o valor mínimo atualizado estabelecido na resolução nº 096, 

de 27 de julho de 2007, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional em 

Mato Grosso,3) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, Defensoria Pública e a 

Causídica Nomeada.4) Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com 

as baixas e anotações est i lares.Publ ique-se.  Int ime-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 12 de Janeiro de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53678 Nr: 3511-22.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3511-22.2017.811.0036 (53678)

Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se Ação Civil Pública pelo rito ordinário prevista nas Leis nº 7.347/85 

e nº 8.078/90, bem como, subsidiariamente, é regida pelo Novo Código de 

Processo Civil, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, em face do MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT.

Compulsando os autos, em uma análise sumária, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito. Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

1) DEIXO de designar audiência de conciliação, devido a impossibilidade de 

transação neste caso, pelo fato da presente causa envolver interesse 

público, artigo 334, §4º, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

2) Dando prosseguimento ao presente feito, CITE-SE o requerido para, no 

prazo legal, apresente a contestação, sob pena das advertências a que 

faz menção o art. 344 do Novo Código de Processo Civil.

3) Caso seja aportado a contestação, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público, ora autor, para apresentar a impugnação à contestação.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos para 

novas deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 25/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53757 Nr: 3543-27.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Auxiliadora de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente.

Postergo a análise do pedido liminar, pois entendo ser necessária a 

tentativa de conciliação entre as partes, haja vista que além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos.

Assim, com supedâneo no artigo 695 do CPC, encaminhem-se os autos à 

Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação.

Após, cite-se o requerido e intimem-se para comparecimento a audiência.

Atente-se à norma disposta no artigo 334 cc/ art. 695, §2º da legislação 

processual para que a audiência seja designada com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o requerido ser citado com, pelo menos, 15 

(quinze) dias de antecedência.

Considerando que o autor está sendo assistido pela Defensoria Pública, 

intime-se o genitor pessoalmente bem como o Defensor Publico.

Em caso de êxito na composição amigável, volte-me conclusos para 

homologação.

O não comparecimento do autor implicará em arquivamento do pedido, e a 

ausência da requerida em revelia, nos termos do artigo 7º da Lei 5.478/68.

 Ciência ao Ministério Público.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53763 Nr: 3547-64.2017.811.0036

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Souza Silva, Rosanna Luzia Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalva Braz Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José de Paula Lima - 

OAB:2029-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos liminares, expostos 

na petição inicial, para isso:1) DETERMINO o cumprimento imediato da 

guarda compartilhada e das visitas paternas e da irmã, ora autora, as 

quais não poderão sofrer qualquer impedimento injustificável da parte 

requerida MARINALVA BRAZ BORGES, ora genitora, SOB PENA DE SER 

DETERMINADO A BUSCA E APREENSÃO COMPULSÓRIA DOS MENORES, 

bem como a substituição da guarda.2) Além disso, para não restar 

qualquer dúvidas entres as partes e resguarda a igualdade dos pais, FIXO 

e REGULARIZO, temporariamente, a guarda compartilhada e as visitas 

paternas, com base o acordo realizado entre as partes nos autos de nº 

832-54.2014.811.0036 (33961), nos seguintes termos:2.1) Considerando 

que a guarda das crianças é compartilhada, a requerida não poderá 

impedir o Autor de ver, TER CONTATO TELEFÔNICO e participar da vida 

das crianças, imotivadamente, desde que as circunstâncias assim o 

permitam, sempre levando em consideração o bem-estar dos menores e o 

bom-senso entre as partes, sob pena de ser determinado a busca e 

apreensão dos menores e sua entrega aos autores.2.2) Os Autores 

possuem o direito de ficar com as crianças em finais de semana 

alternados, a partir das 18:00hs da sexta-feira e devolvendo-os no 

domingo as 20hs.2.3) Quanto às férias do início ano (03 de janeiro a 03 de 

fevereiro) e do meio do ano (01 de julho a 01 de agosto), os Autores 

possuem o direito de ficar com os menores na PRIMEIRA QUINZENA.2.4) 

Nas festividades do final de ano os Autores e a Requerida ficarão com os 

filhos de forma alternada, nos ANOS IMPARES as crianças ficarão o natal 

(dias 23 a 27 de dezembro) com os autores e réveillon (dias 28 a 02 de 

janeiro) com a requerida e nos ANOS IMPARES o contrário. 2.5) Além 

disso, as crianças no dia das mães

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53763 Nr: 3547-64.2017.811.0036

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Souza Silva, Rosanna Luzia Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalva Braz Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José de Paula Lima - 

OAB:2029-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3547-64.2017.811.0036 (53763)

Ação de Guarda Compartilhada c/c Regulamentação de Visitas (SEGREDO 

DE JUSTIÇA)

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 57/58) opostos pela parte 

autora, em face da decisão liminar exarada, alegando omissão, erro 

material e obscuridade, quanto as condições da fixação e regularização 

das visitas paternas.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Os presentes embargos merecem pronto acolhimento pelos fundamentos 

apresentados, contudo PARCIALMENTE, visto que o reconhecimento da 

desigualdade fática sobre a guarda compartilhada das crianças é matéria 

de mérito que deverá ser decida após o exaurimento das fases 

probatórias, pois não pode esquecer que estamos no início do trâmite 

processual, em que a parte requerida sequer teve a oportunidade de 

apresentar a sua defesa.

Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO, com alteração do julgado, para apenas 

DEFINIR COM AS DEVIDAS CORREÇÕES o item do dispositivo da decisão 

em relação a fixação das condições das visitas paternas, o qual passará 

a constar o seguinte:

“[...] 2) Além disso, para não restar qualquer dúvida entres as partes e 

resguarda a igualdade dos pais, FIXO e REGULARIZO, temporariamente, a 

referida guarda compartilhada e as visitas paternas, referentes aos 

menores I. B. da S. e M. E. B. da S., com base no acordo realizado entre 

as partes nos autos de nº 832-54.2014.811.0036 (33961). Visitas essas 

que poderão ser auxiliadas pela irmã, ora co-autora, nos seguintes 

termos:

2.1) Considerando que a guarda das crianças é compartilhada, a 

requerida não poderá impedir os Autores de verem, TEREM CONTATO 

TELEFÔNICO e participarem da vida das crianças, imotivadamente, desde 

que as circunstâncias assim o permitam, sempre levando em 

consideração o bem-estar dos menores e o bom-senso entre as partes, 

sob pena de ser determinado a busca e apreensão dos menores e sua 

entrega aos autores.

2.2) Os Autores possuem o direito de ficarem com as crianças em finais 

de semana alternados, a partir das 18:00hs da sexta-feira e 

devolvendo-os no domingo as 20hs.

2.3) Quanto às férias das crianças que iniciam neste final do ano de 2017, 

considerando o tempo que as crianças ficaram afastadas do pai e da irmã, 

ora autores, DETERMINO que os autores tenham o direito de ficarem com 

os menores do dia 26 de dezembro de 2017 até 15 de janeiro de 2018.

 2.4) Em relação as demais férias das crianças que ocorrerão no meio e 

no final do ano, conforme Calendário escolar divulgado anualmente pelos 

órgãos competentes, os Autores possuem o direito de ficarem com os 

menores na PRIMEIRA QUINZENA nos anos PARES e a SEGUNDA 

QUINZENA nos anos IMPARES, confundindo ou não com as festividades 

do final do ano.

2.5) Além disso, as crianças no dia das mães ficarão com a requerida e 

no dia dos pais ficarão com o autor.

2.6) Em todas essas ocasiões, ficarão os autores responsáveis por 

buscar e devolver os menores, evitando-se o conflito com a genitora, ora 

requerida, e seus familiares.

2.7) Quando a requerida necessitar que os menores fiquem com os 

Autores em alguma ocasião especial, deverá avisá-los com antecedência 

mínima de 24 horas.[...]”

Dando prosseguimento o feito, CUMPRA a serventia as determinações da 

decisão retro.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 19/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54086 Nr: 3653-26.2017.811.0036

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiers Castro de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Globo Limp Metarlúgica (Lixeiras e Caixa de 

Correspondência)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3653-26.2017.811.0036 (54086)

Ação de Consignação em Pagamento

Decisão.

Vistos, etc.

Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é medida 

que se impõe exigir a declaração de pobreza e a EFETIVA 

COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, o que, no caso destes 

autos, para este segundo requisito não se verifica nos autos qualquer 

documento suficiente que se preste a tal prova.

Ademais, somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício 

pleiteado, não bastando a mera declaração acostada a inicial ou simples 

pedido esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta 

de condições econômicas para o pagamento das custas processuais, 

conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

 Diante do exposto:

1) DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a parte autora INSTRUA o feito com cópia de comprovante de 

rendimento ou as três últimas declarações de imposto de renda ou ainda, 

outro documento que efetivamente seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade da Assistência Judiciária Gratuita.

2) OU, no mesmo prazo, RECOLHA as taxas e custas processuais 

pendentes, conforme valor atribuído à causa, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, consequentemente, EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Intimem-se.

 Cumpra-se.
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Às providências.

Guiratinga/MT, 19/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54187 Nr: 11-11.2018.811.0036

 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 da Conceição de Carvalho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 11-11.2018.811.0036

Código: 54187

Ação Monitória

Decisão.

Vistos etc.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO SILVA, devidamente qualificada, 

ajuizou a presente ação monitória em face de FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA ALVES, igualmente qualificado.

 Juntou como prova escrita, o cheque, o qual informa a solicitação de 

pagamento de credito.

Obedecidas às exigências legais previstas no art. 700, I do Novo CPC. 

EXPEÇA-SE mandado monitório de pagamento, conforme art. 701 NCPC, 

com prazo de quinze (15) dias, nos termos do pedido inicial, consignando 

que, caso o Requerido o cumpra, ficará isentos de custas e honorários 

advocatícios.

Conste do mandado, ainda, que nesse prazo o Requerido poderá oferecer 

embargos de acordo com art. 702 do NCPC e, caso não haja cumprimento 

da obrigação ou oferecimento de embargos, o título executivo será 

constituído.

Intime-se. Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário. Às providências.

Guiratinga/MT, 08 de Janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010014-20.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO BALDAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALDAN NETO OAB - SP221199 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITH VASCONCELOS CHAVES (EXECUTADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria da certidão constante do mandado de Citação e 

Penhora, juntado no Id nº 11264392. Manifestação no prazo previsto na 

Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-69.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR TAVARES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado da parte autora, da data 

designada para audiência, dia23/01/2018, às 14:00 horas. Vossa Senhoria 

deverá comunicar seu cliente do a evento marcado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-54.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OLIMPIO CUNHA LEDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria da data da audiência designada para o dia 

26/01/2018, às 13:00 horas. Vossa Senhoria deverá comunicar seu 

cliente do evento marcado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-18.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARNEIRE SOUZA MANGABEIRA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte autora, dos 

termos da sentença constante do Id. nº1108942. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-18.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARNEIRE SOUZA MANGABEIRA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte autora, dos 

termos da sentença constante do Id. nº1108942. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-15.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY MARIA BARBOSA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte autora, dos 

termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-15.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY MARIA BARBOSA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte autora, dos 

termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010034-11.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO BARBOSA DA SILVA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte reclamada, 

dos termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-11.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO BARBOSA DA SILVA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte autora, dos 

termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-25.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON CARLOS DOS SANTOS (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte reclamada, 

dos termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-25.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON CARLOS DOS SANTOS (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte reclamante, 

dos termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-23.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA LEITE (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte reclamada, 

dos termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-23.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA LEITE (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte reclamante, 

dos termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-47.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DAYANE DIAS DA SILVA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte reclamada, 

dos termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-47.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DAYANE DIAS DA SILVA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte reclamada, 

dos termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-23.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SOUZA LEAO (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte reclamante, 

dos termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-23.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SOUZA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte reclamante, 

dos termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-66.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS CANDIDO BARBOZA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte reclamada, 

dos termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-66.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS CANDIDO BARBOZA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte reclamante, 

dos termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-49.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LEAL (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte reclamada, 

dos termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-49.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LEAL (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na Condição de advogado da parte reclamante, 

dos termos da sentença constante do Id. retro. Caso haja desejo de 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-79.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamada, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-79.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-45.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NELZITO CAMPOS CHAVES (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamada, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-45.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NELZITO CAMPOS CHAVES (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-22.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR REZENDE (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)
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INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamada, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-22.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR REZENDE (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-30.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA LEANDRO LIMA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamada, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-30.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA LEANDRO LIMA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-62.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO LOPES (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010310-42.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IZAILDA SOUZA DO NASCIMENTO (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-71.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DA SILVA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-04.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DA SILVA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-41.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO KESSLER (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamada, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-41.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO KESSLER (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-55.2012.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES DIVINO DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA CARVALHO MORAES OAB - MT0003295A (ADVOGADO)

REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - MT0012401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CONTABIL AGROPASTORIL LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO BOLONHA GONSALVES OAB - SP0187817A (ADVOGADO)

JOAQUIM ALVES DE MOURA OAB - MT0003332A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-55.2012.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES DIVINO DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA CARVALHO MORAES OAB - MT0003295A (ADVOGADO)

REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - MT0012401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CONTABIL AGROPASTORIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO BOLONHA GONSALVES OAB - SP0187817A (ADVOGADO)

JOAQUIM ALVES DE MOURA OAB - MT0003332A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-55.2012.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES DIVINO DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA CARVALHO MORAES OAB - MT0003295A (ADVOGADO)

REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - MT0012401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CONTABIL AGROPASTORIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO BOLONHA GONSALVES OAB - SP0187817A (ADVOGADO)

JOAQUIM ALVES DE MOURA OAB - MT0003332A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamada, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-55.2012.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES DIVINO DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA CARVALHO MORAES OAB - MT0003295A (ADVOGADO)

REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - MT0012401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CONTABIL AGROPASTORIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO BOLONHA GONSALVES OAB - SP0187817A (ADVOGADO)

JOAQUIM ALVES DE MOURA OAB - MT0003332A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamada, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-85.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CESAR BRZEZINSKI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA CARVALHO MORAES OAB - MT0003295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria na condição de advogada da parte autora, do 

despacho exarado no id. nº 1102502. O prazo para manifestação é de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-65.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EURANDES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na qualidade de advogado da parte reclamada, 

dos termos da r. sentença constante do identificador retro. Se desejar 

apresentar recurso, o faça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-02.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA DO NASCIMENTO (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamada, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-02.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA DO NASCIMENTO (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-93.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES FEITOSA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamada, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-93.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES FEITOSA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010129-41.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIAS 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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamada, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-41.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIAS 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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-19.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ESMERALDA DE MORAES TOLEDO (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamada, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-19.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ESMERALDA DE MORAES TOLEDO (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-98.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA DOS REIS (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamada, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-98.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA DOS REIS (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-78.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA FERREIRA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamante, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-78.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA FERREIRA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado(a) da parte reclamada, 

dos termos da sentença retro. Advirto-o(a) de que eventual recurso 

deverá ser proposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-80.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GARCIA PIMENTEL (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)

 

Intimo o autor através de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentar impugnação, se quiser.

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 02/2018/DF
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 O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro, nesta Comarca de Itaúba, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 RESOLVE:

 Artigo 1º MANTER A PORTARIA nº. 32/2017 a qual nomeou a senhora 

PATRÍCIA DALLA VECCHIA portadora do RG nº. 23436514 SSP/MT e CPF 

nº. 051.093.941-48, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I, do 

Juízo da Vara Única e Juizado Especial da Comarca de Itaúba/MT.

Artigo 2º MANTER A PORTARIA nº. 32/2017 a qual nomeou a senhora 

CRISTINA SAYURI RODRIGUES KAWANO portadora do RG n° 21775451 

SEJSP/MT e CPF n° 047.201.251-74, para exercer o cargo de Assessora 

de Gabinete II, do Juízo da Vara Única e Juizado Especial da Comarca de 

Itaúba-MT.

 Remeta-se cópia desta Portaria ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Itaúba, 15 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70797 Nr: 81-18.2013.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROQUE ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

03031614852, Rg: 2387215-2, Filiação: Geralda Raimundo dos Santos e 

João Alves dos Santos, data de nascimento: 02/12/1961, brasileiro(a), 

natural de Nantes-SP, convivente, enc. de produção, Telefone 

66-3523-1074. 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: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, ante a perda superveniente de interesse de agir, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, VI do NCPC.Sem custas e sem honorários.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Itaúba-MT, 20 de outubro de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz 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, Karen Yoko Nogami, 

digitei.

Itaúba, 25 de outubro de 2017

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79240 Nr: 840-74.2016.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARM, SCRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SASSO ANDREOTTO - 

OAB:19749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ante o exposto, HOMOLOGO a alteração da guarda menor KARLA 

VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA, que passa a ser exercida doravante, em 

caráter definitivo, pela requerente SANDRA CRISTINA RODRIGUES 

MARCELLO, mediante o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, mediante termo nos autos, obrigando-se à prestação de 

assistência material, moral, educacional e afetiva às crianças e sem 

prejuízo de ulterior revogação. Em consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo do art. 487, III, 

“b”, do CPC.Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, formulado pelo autor.Sem custas. Sem honorários.Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Itaúba/MT 14 de dezembro de 2017.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 71277 Nr: 560-11.2013.811.0096

 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: MIGUEL FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/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, impulsiono estes autos ao 

setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Requerente, via DJE, para no prazo de 10(dez) dias, promover o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 77876 Nr: 223-17.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 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, para no prazo 

legal, apresentar os memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84286 Nr: 1410-26.2017.811.0096

 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: REJANE MARIA DURIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Contudo, a 

exigibilidade de tais despesas processuais fica suspensa na forma do art. 

98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, ante o deferimento dos 

benefícios da gratuidade de justiça.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Itaúba-MT, 12 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85562 Nr: 2018-24.2017.811.0096

 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: ADBL, CDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - 

OAB:22100/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2018-24.2017.811.0096

Código n. 85562

Vistos, etc.

Angélica de Barro Ludvichack e Claudinei de Araújo Pereira propuseram a 

vertente ação visando à homologação de acordo extrajudicial.

A petição inicial veio instruída com documentos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público o fez a Ref. 08, opinando 

favoravelmente a homologação do acordo, uma vez que tutela 

satisfatoriamente o interesse do filho do ex-casal.

DECIDO.

Os direitos do menor se encontram suficientemente preservados, razão 

pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito.

Diante disso, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por Angélica de 

Barro Ludvichack e Claudinei de Araújo Pereira, COM RESOLUÇÃO DO 

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

Processo Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença o 

acordo de Ref. 01 por preservar suficientemente o interesse das partes, 

mormente do menor envolvido.

Sem custas, uma vez que os requerentes atuam pelo pálio da gratuidade 

da justiça.

FIXO os honorários advocatícios em 03 (três) 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 lhes são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

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

mediante as baixas e cautela.

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

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44081 Nr: 961-20.2007.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdO, ETN, JdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11190/MT, Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10928-A, Zelito Oliveira Ribeiro - OAB:MT-10928-A

 Processo nº: 961-20.2007.811.0096

Código: 44081

Vistos etc.

O acusado Edvaldo Toledo Nazário, devidamente intimado para constituir 

novo patrono para apresentar as razões recursais, deixou transcorres o 

prazo sem a devida manifestação, conforme certidão retro.

Desta forma, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, 

NOMEIO a Dra. AMANDA AUGUSTA BOTTEGA – OAB/MT 22100/O, para 

apresentar as razões recursais do acusado acima citado.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários da 

mencionada advogada em 05 URH.

INTIME-SE a advogada mencionada da presente nomeação.

No mais, deve ser desconsiderada a decisão de fl. 267/268 no que toca a 

informação de que o acusado Jefferson da Silva Suquere não foi intimado 

pessoalmente da sentença, pois, constato que esta foi realizada às fls. 

260/261.

Outrossim, considerando que o acusado manifestou o desejo de recorrer 

da sentença e, até o momento seu causídico não apresentou as razões do 

recurso de apelação, DETERMINO a intimação pessoal do acusado 

Jefferson da Silva Suquere, no endereço indicado pelo Parquet à fl. 274, 

para que constitua novo patrono para a apresentação das razões do 

recurso, caso contrário, será nomeado defensor dativo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

EXPEÇA o necessário.

Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70053 Nr: 310-12.2012.811.0096

 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: Valdemir Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 310-12.2012.811.0096

Código nº: 70053

 Vistos etc.

 I – INTIME-SE a parte autora sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Outrossim, tendo em vista que foi homologada a desistência do 

recurso interposto, DÊ-SE vista a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para pugnar o que de direito.

CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, 1 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71484 Nr: 765-40.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DAS GRAÇAS RAVANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 765-40.2013.811.0096

Código n°: 71484

Vistos.

Tendo em vista que cabe ao causídico aportar nos autos a nomeação que 

lhe conferiu poderes para atuar em nome do réu, INTIME-SE o d. advogado 

subscritor da petição de fl. 183, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte 

aos autos a r. nomeação.

Diante disso, deixo por ora de fixar os respectivos honorários 

advocatícios.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Itaúba-MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85895 Nr: 2203-62.2017.811.0096

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDICTO MORELATO, EMÍLIO 

DO SANTO MORELATO, LUCIO MORELATO, NORMA SUELI NEGRI 

MORELATO, Maria Lucia Morelato, TERCILIA DEPOLITO MORELATO, Luiz 

Carlos Morelato, Suely Aparecida Morelato Marchesino, Valcenir 

Marchesino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1207, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Requerente/Autora, via 

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

do Sr. Oficial de Justiça, no importe de R$ 80,00 (oitenta reais), nos termos 

da Portaria nº 01/2013-DF, a ser depositada na Conta Corrente n.º 6304-5, 

Agência nº 4137-8, Banco do Brasil, em nome da Comarca de Itaúba/MT, 

possibilitando assim, o cumprimento do “Mandado de Citação e Intimação”, 
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conforme determinado na r. decisão, bem como para recolher o preparo 

da carta precatória a ser encaminhada à Comarca de Colíder/MT, nos 

termos determinados na CNGC-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47067 Nr: 41-07.2011.811.0096

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDSDJ, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O, Juliano Sguizardi - OAB:16483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 41-07.2011.811.0096

Código nº: 47067

Vistos etc.

1) Inicialmente, CITE-SE o executado no endereço apresentado às fls. 87, 

nos termos do artigo 528 do CPC, na forma requerida, para efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia em atraso e as que vencerem no curso 

do processo, no prazo de 03 (três) dias, comprovando o pagamento nos 

autos, ou justificando a impossibilidade de fazê-lo.

 2) Verifico que não foram arbitrados honorários advocatícios em favor do 

defensor nomeado nos autos (fls. 38), Dr. THIAGO REBELLATO ZORZETO 

OAB/MT 14388-A, razão pela qual FIXO os honorários advocatícios 

proporcionais em 01 (um) URH, conforme tabela da OAB/MT, pelo serviço 

até então prestado, devendo a Secretaria de Vara expedir a competente 

certidão.

3) Diante da certidão de fl. 87, REVOGO a nomeação do defensor dativo 

JULIANO SGUIZARDI (fls. 45), fixando os honorários advocatícios 

proporcionais em 01 (um) URH, conforme tabela da OAB/MT, pelo serviço 

até então prestado, devendo a Secretaria de Vara expedir a competente 

certidão.

4) No mais, inexistindo membro da Defensoria Pública atuando nesta 

comarca, NOMEIO, como defensor dativo, seguindo o sistema de rodízio 

implantado neste juízo, a Dra. JULIANA SASSO ANDREOTTO – OAB/MT 

19981/O, a fim de que promova a defesa do interesse dos exequentes.

 INTIME-SE a defensora nomeada para pugnar o que entender cabível, no 

prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Itaúba-MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70039 Nr: 296-28.2012.811.0096

 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: BEATRIZ APARECIDA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO 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:

 Autos nº: 296-28.2012.811.0096

Código nº: 70039

 Vistos etc.

 I – INTIME-SE a parte autora sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe.

III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 491-13.2012.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Braz Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 491-13.2012.811.0096

Código nº: 70230

 Vistos etc.

 I – INTIME-SE a parte autora sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe.

III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70460 Nr: 723-25.2012.811.0096

 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: GENILDA CAVALCANTE PEREIRA DUARTE, VCD, VPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA DE JESUS FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Colaço da Silveira - 

OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 723-25.2012.811.0096

Código nº: 70460

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida ROMILDA DE 

JESUS FONSECA contra a sentença de fls. 95/106.

Aduz que a sentença foi omissa quanto ao pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, considerando que a mesma já faz jus do 

respectivo benefício.

Breve é o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os presentes embargos devem ser acolhidos.

Com efeito, a sentença embargada incorreu em omissão ao não conceder 

os benefícios da justiça gratuita a parte requerida. Ademais, considerando 

que a parte utiliza da assistência judiciaria do Estado em razão de não 

possuir condições econômico-financeiras, o acolhimento do presente é 

medida que se impõe.

Desse modo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, 

suprimindo a omissão contida na sentença constante à fls. 95/106, 

conceder os benefícios da justiça gratuita a parte requerida, 

suspendendo-se assim os pagamentos das custas processuais e 

honorários de sucumbência.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70864 Nr: 144-43.2013.811.0096

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDM, IFL, AASDS, WdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Diante do exposto, considerando que foram cumpridas integralmente as 

condições da remissão, JULGO EXTINTO o processo em face dos 

menores ISAQUE FERREIRA LIMA e ALCICLEI ANTÔNIO SANTOS DE 

SOUZA, nos termos do artigo 126, paragrafo único do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990).II – DO PEDIDO DE 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DO MENOR EVERTON DE 

MELO.Razão assiste ao Parquet, vez que o menor infrator Everton de 

Melo, apesar de devidamente intimado para cumprir a remissão concedida, 

se quedou inerte, sendo assim DEFIRO o pedido da cota ministerial de fls. 
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121.Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data 27 DE ABRIL DE 2018 ÀS 

16HS00MIN.INTIME-SE o menor infrator para comparecer à audiência 

mencionada, bem como intimem-se o seu representante e seu 

defensor.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para 

comparecerem à audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso 

necessário, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.Atente-se a Serventia de que as testemunhas 

Jalles de Souza Dutra e Maike Jordane dos Santos Eickoff já foram 

anteriormente inquiridas nos autos (fls. 103/105 e 112/113), não 

acarretando assim nenhum prejuízo ao desenrolar do feito.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Itaúba, 11 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71102 Nr: 387-84.2013.811.0096

 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: SEBASTIANA ALEXANDRINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GE CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400

 Autos nº. 387-84.2013.811.0096

Código nº. 71102

Vistos, etc.

Considerando que a advogada da requerente possui poderes para 

receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

depositado, transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada na 

manifestação (fl.101), de titularidade da causídica.

Outrossim, quanto ao pedido de remessa dos autos para a contadoria, a 

fim de calcular as custas finais, ressalte-se que não há custas a serem 

ressarcidas pelo requerido, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita 

(fl.26).

Por fim, diante do cumprimento voluntário e integral da obrigação, 

remetam-se os autos ao arquivo.

CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79524 Nr: 1004-39.2016.811.0096

 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: IVANETE FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1004-39.2016.811.0096

 Código n. 79524

Vistos.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, 

interposta por IVANETE FERREIRA DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, requerendo a realização de exame de biopsia tumor colo 

uterino.

Deferida a antecipação de tutela à Ref.11, foi determinada a parte autora a 

juntada de 03 orçamentos médicos.

Entre um ato e outro, à ref. 31, a requerente informou que não possui mais 

interesse na ação, ante a impossibilidade de custear três orçamentos, 

sendo que à ref. 52, reforçou a sua manifestação, informando não ter 

mais interesse na continuidade do feito.

Ante o exposto, em consequência da falta de interesse processual, 

JULGO EXTINTA a presente ação de obrigação de fazer. paternidade, o 

que faço com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

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

Itaúba-MT, 12 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86493 Nr: 2616-75.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO BATISTA DO NASCIMENTO, 

Evaldo Santana Ribeiro, LEANDRO PAULO, Neide Soares Nascimento, 

Iramildo de Sousa França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Autos nº. 2616-75.2017.811.0096

Código nº. 86493

Vistos, etc.

Analisando a resposta apresentada pelos acusados à ref. 38, e tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir em 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 de 02 DE FEVEREIRO DE 

2018 ÀS 16:15 horas.

INTIMEM-SE os acusados para comparecerem à audiência mencionada, 

bem como, intime-se seu defensor.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba-MT, 19 de dezembro de 2017.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46477 Nr: 218-05.2010.811.0096

 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: WDSA, SSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDA, ÉADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:16483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NIVALDO FERREIRA DE AGUIAR, 

Filiação: Deolindo Ferreira e Elia Alves de Aguiar, brasileiro(a), solteiro(a), 

cobrador de onibus e atualmente em local incerto e não sabido ÉLIA 

ALVES DE AGUIAR, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Nesse diapasão, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, incisos III, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

contudo, SUSPENDO sua exigibilidade nos termos do art. 12 da Lei 

1.060/50.Diante da nomeação do advogado Dr. Juliano Sguizardi. FIXO a 

título de honorários advocatícios em favor do digno advogado, 04 (quatro) 

URH’s, devendo a Secretaria de Vara expedir a competente certidão.Com 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.EXPEÇA-SE, com urgência, o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.Itaúba/MT, 15 de dezembro de 2016.Suelen BarizonJuíza 

Substituta

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, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.
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Itaúba, 16 de janeiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47101 Nr: 74-94.2011.811.0096

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRBM, CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Hiagna Morgana Magalhães 

Vieira - OAB:MT 19.973-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 74-94.2011.811.0096

Código n. 47101

Vistos.

Tendo em vista as diligências em busca do endereço do executado 

restaram infrutíferas, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, promova as diligências necessárias ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, III do CPC).

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70902 Nr: 182-55.2013.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CUNHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 182-55.2013.811.0096

Código nº. 70902

Vistos etc.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

AGUARDE-SE o julgamento do agravo instrumento.

Após, conclusos.

Às providências.

Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70992 Nr: 277-85.2013.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA DA SILVA, Cpf: 05083174103, 

Rg: 2529882-8, Filiação: Maria Inácia da Silva e Ernani de Oliveira da Silva, 

data de nascimento: 23/03/1973, brasileiro(a), natural de Rosário 

Oeste-MT, casado(a), do lar, Telefone 9644-3613. 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: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, ante a perda superveniente de interesse de agir, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, III do NCPC.Sem custas e sem honorários.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Itaúba/MT, 17 de maio de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito 

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, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 16 de janeiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71166 Nr: 450-12.2013.811.0096

 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: JUAREZ RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 450-12.2013.811.0096

Código nº: 71166

 Vistos.

 I – INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72950 Nr: 641-23.2014.811.0096

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRDA, SPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 148, inciso III da Lei nº 

8.069/90, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito, a teor do 

artigo 487, inciso I do CPC, destituindo, como consectário lógico desta 

decisão, JULIANA DO NASCIMENTO do poder familiar com relação à filha 

Ana Vitória Do Nascimento, de modo que DEFIRO a adoção da criança 

ANA VITÓRIA DO NASCIMENTO, a quem atribuo, em caráter irrevogável, 

conforme preceitua o artigo 48 do ECA, a condição de filho dos adotantes 

DANIEL RODRIGUES DE ARAÚJO e SILVANA PEREIRA LOPES, com os 

mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-se de todo 

e qualquer vínculo com a mãe e parentes consanguíneos, salvo os 

impedimentos matrimoniais, em conformidade com o artigo 41, “caput” da 

Lei 8.069/90.Autorizo, por conseguinte, a inscrição dos nomes dos 

adotantes como pais da adotanda, bem como o nome de seus 

ascendentes junto ao novo registro que se fará por decorrência desta 

sentença, determinando, seja cancelado o registro original de nascimento 

da adotanda, não se consignando, no novo registro, qualquer tipo de 

observação sobre a origem do ato, e autorizando, ainda, a modificação do 

nome da adotanda, que passará a se chamar “ANA VITÓRIA LOPES DE 

ARAÚJO”, conforme o artigo 47 e parágrafos da Lei 8.069/90.EXPEÇA-SE 

mandado.Ciência o Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este 

seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, expeça-se o 

necessário para cancelamento e real ização de novo 

registro.Cumpra-se.Itaúba-MT, 12 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 74737 Nr: 233-95.2015.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUCAS KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Goes Nicoladelli - OAB:56.918/PR, HUMBERTO 

LUIZ TEIXEIRA - OAB:157875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, o que o 

faço SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 485, inciso VI do 

CPC.Custas pagas (fls. 24/25).Sem condenação em honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

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

Cumpra-se.Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74923 Nr: 299-75.2015.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATS, ETM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Ante o exposto, com fundamento no art. 147, § 1º, do ECA, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de Sinop/MT, para o qual 

determino a remessa dos presentes autos, com as anotações e baixas 

devidas.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75403 Nr: 484-16.2015.811.0096

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Lucy da Cruz Lorca, JAKICELY DA CRUZ 

LORCA LOPES, JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 484-16.2015.811.0096

Código nº. 75403

Vistos etc.

 Cuida-se de ação cautelar de exibição de documentos proposta por 

Jakicely da Cruz Lorca, Juliana da Cruz Lorca Barriquelo e Terezinha Lucy 

da Cruz Lorca, em desfavor de Fundação de Saúde Comunitária de Sinop 

– Hospital Santo Antônio

À Ref. 22, a parte autora informou ter distribuído a ação equivocadamente 

nesta vara, requerendo o cancelamento e baixa da distribuição.

Foi determinada a intimação da parte requerente para informar se pretende 

desistir da ação (Ref.25), todavia, esta permaneceu inerte (Ref. 29).

Diante disso, em consequência da falta de interesse processual, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

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

Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75716 Nr: 596-82.2015.811.0096

 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: ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

Antonia Rodrigues de Souza Santos, devidamente qualificada nos autos 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, já qualificado, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por não ter 

demonstrado a incapacidade total ou permanente para o trabalho, nos 

termos do art. 59 e 42 da Lei Federal n. 8.213/91.Condeno a autora ao 

pagamento de custas e honorário, mantendo suspensa a sua exigibilidade 

nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/50.Certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expeça o necessário.Itaúba/MT 17 

de outubro de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76309 Nr: 873-98.2015.811.0096

 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: RUBENS RIGO, VARLEI APARECIDA BERTIPANHA RIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO NASSAR FRUTUOSO, SANTOS 

FERMINO MONTEIRO, EDSIA MACHADO MONTEIRO, PEDRO DE MORAES, 

ANÉSIA GUSMÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 873-98.2015.811.0096

Código n°: 76309

Vistos etc.

 Trata-se de ação de rescisão contratual c/c despejo e cobrança com 

pedido liminar de antecipação de tutela perante esse Juízo em que são 

requerentes RUBENS RIGO e VARLEI APARECIDA BERTIPALHA RIGO.

Às ref. 42 a parte requerente compareceu aos autos informando o 

desinteresse na continuidade do pleito.

DECIDO.

Ante o exposto, para que produza os respectivos efeitos, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA do presente pedido de rescisão contratual c/c despejo e 

cobrança com pedido liminar de antecipação de tutela, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015.

Custas pagas.

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, 12 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78926 Nr: 649-29.2016.811.0096

 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): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 649-29.2016.811.0096

Código: 78926

Vistos etc.

Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando 
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compelir o requerido a fornecer a entrega de órteses, próteses e cadeiras 

de rodas aos usuários do sistema único de saúde – SUS, relacionados na 

exordial.

Converto o feito em diligência.

Da análise dos autos, verifico que os documentos e pedidos médicos que 

instruem a inicial são datados de anos anteriores, circunstância na qual 

constato ser necessária a verificação dos pacientes que ainda aguardam 

o fornecimento de órteses, próteses e cadeiras de rodas, a fim de 

averiguar se não houve nenhuma mudança fática em seu quadro clínico.

Diante disso, DETERMINO a parte requerente para, no prazo de 20 (vinte) 

dias, indicar pormenorizadamente os pacientes que ainda aguardam o 

fornecimento o fornecimento de órteses, próteses e cadeiras de rodas.

Ademais disso, verifico que não foram juntados aos autos os pedidos e 

relatórios médicos de Almir Rodrigues e Vanessa Aparecida de Araújo, de 

modo que determino que o requerido forneça os referidos documentos.

Após, façam-me os autos conclusos para sentença.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE

Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78971 Nr: 678-79.2016.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNA NEVES, Cpf: 05837465197, Rg: 

21774641, Filiação: Maria Elisete Neves Bof, data de nascimento: 

02/10/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), garçonete, 

Telefone 66 9 8466-5400 e atualmente em local incerto e não sabido 

ALISSON CARLOS SILVEIRA DA SILVA, Rg: 26063182, Filiação: Cristina 

Silveira e Ailton Carlos da Silva, data de nascimento: 12/02/1995, 

brasileiro(a), convivente, vaqueiro, Telefone 66 9 9668-9054. 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: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, ante a perda superveniente de interesse de agir, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, III do CPC.Sem custas e sem honorários.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Itaúba-MT, 29 de maio de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito 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, Rosane Cleia Felipe, 

digitei.

Itaúba, 15 de janeiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85232 Nr: 1805-18.2017.811.0096

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES ROSSANI DE ARAUJO, RONALDO 

COAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:83933, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355, SIMONI REZENDE DE 

PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos Provimentos nº 56/2007-CGJ e nº 41/2016, (Art. 388, 

parágrafo único e Art. 389 CNGC/MT), ao setor de Expedição de Matéria 

de Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo legal efetuar o preparo das missivas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86268 Nr: 2480-78.2017.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ANDREIA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON GAITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, INDEFIRO a inicial pelo que, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, por inadequação da via eleita, in verbis artigo 485, 

inciso VI do CPC,Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de 

honorários, este último fixado em 10% do valor da causa, ficando, porém, 

suspensa a exigibilidade, pois neste momento reconheço o direito à justiça 

gratuita.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautela.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Itaúba/MT, 12 de janeiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86493 Nr: 2616-75.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO BATISTA DO NASCIMENTO, 

Evaldo Santana Ribeiro, LEANDRO PAULO, Neide Soares Nascimento, 

Iramildo de Sousa França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Autos nº: 2616-75.2017.811.0096

Código nº: 86493

 Vistos etc.

Compulsando os autos, embora o acusado Leandro Paulo no ato de sua 

citação tenha informado possuir advogada, verifico que este deixou 

transcorrer o prazo in albis, sem apresentar defesa. Desta forma, não 

sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. DENER 

FELIPE FELIZARDO SILVA – OAB/MT 21678/O para promover a defesa do 

interesse do acusado acima citado, nos termos da decisão de ref. 04.

INTIME-SE o advogado mencionado para apresentar a defesa do acusado, 

na forma da lei.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 11 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46068 Nr: 700-84.2009.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. TRINDADE E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os embargos de 

declaração interposto, para, retificar o erro material contido na sentença 

para, constar que o veículo consolidado a autora é um 

“REBOQUE/CARRETA” e, DETERMINAR a expedição de certidão em favor 

da defensora dativa, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.INTIME-SE.CUMPRA-SE, 
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expedindo-se o necessário.Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70092 Nr: 349-09.2012.811.0096

 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: VANI GROSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 349-09.2012.811.0096

Código nº. 70092

Vistos etc.

I – INTIME-SE a parte autora sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70239 Nr: 500-72.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Francisco da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURO FRANCISCO DA ROCHA, Cpf: 

89959876187, Rg: 1252.442-5, Filiação: Antonio Francisco da Rocha e 

Erminia Calvi, data de nascimento: 08/10/1956, brasileiro(a), natural de 

Chapecó-SC, casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente 

em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da decisão 

abaixo transcrita, que deferiu o pedido para levantamento dos alvarás 

judiciais nº’s 25/2017 e 26/2017, nos valores de R$ 53,788,89 (Cinquenta 

e três Mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) 

referente a valores pretéritos, e de R$5.378,89 (cinco mil, trezentos e 

setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), referente à honorários de 

sucumbência, respectivamente, a serem feitos na conta do Dr. Claudio 

Leme Antônio, bem como para dizer se há algo mais a requerer, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Despacho/Decisão: Autos nº: 500-72.2012.811.0096Código n°: 

70239Vistos etc.DEFIRO o pedido de fl. 145v. Assim, EXPEÇA-SE alvará 

de levantamento do valor vinculado a estes autos, o qual deverá ser 

transferido para à conta bancária informada pela parte exequente, à fl. 

145v.Cumprido, REMETAM-SE conclusos para sentença de 

extinção.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Itaúba-MT, 21 de agosto de 

2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito 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, Rosane Cleia Felipe, 

digitei.

Itaúba, 12 de janeiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70573 Nr: 815-03.2012.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Givaldo Conrado Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, para condenar o requerido (i) ao 

pagamento à parte autora do benefício previdenciário auxílio-doença, 

devido desde 03/10/2012 (data do requerimento administrativo).Sobre os 

valores retroativos deverão incidir: a) correção monetária, pelo índice 

oficial aplicado à caderneta de poupança (TR) (1º-F, Lei nº 9.494/97), até 

25/3/2015 (ADI 4357), e, a partir de 26/3/2015, pelo INPC (art. 41-A, Lei nº 

8.213/91); e b) juros de mora, desde o vencimento de cada parcela 

devida, aplicando-se o índice previsto para a caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97).Sem custas a pagar ou ressarcir, pois a parte 

autora está sob o pálio da justiça gratuita.CONDENO a autarquia ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 3º, 

I, do Novo Código de Processo Civil (pois é certo que o valor da vantagem 

econômica da parte autora não é superior a duzentos salários mínimos) e 

da Súmula nº 111 do STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

tendo em vista que o valor da condenação não supera 1000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, I, NCPC).Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à 

parte autora para promover o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido in albis o prazo, AO ARQUIVO, com as anotações 

necessárias, sem prejuízo de desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expeça o 

necessário.Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85232 Nr: 1805-18.2017.811.0096

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES ROSSANI DE ARAUJO, RONALDO 

COAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:83933, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355, SIMONI REZENDE DE 

PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1805-18.2017.811.0096

Código nº. 85232

Vistos, etc.

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Itaúba/MT, 01 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86647 Nr: 2719-82.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Autos nº. 2719-82.2017.811.0096

Código nº. 86647

Vistos, etc.

Analisando a resposta apresentada pelo acusado à ref. 21, 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.
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Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data de 22 DE FEVEREIRO DE 

2018 ÀS 15H00MIN.

INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência mencionada, bem 

como, intime-se seu defensor.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba-MT, 09 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87151 Nr: 3034-13.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O

 Autos nº. 3034-13.2017.811.0096

Código nº. 87151

Vistos, etc.

Analisando a resposta apresentada pelo acusado à ref. 25, 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 de 22 DE FEVEREIRO DE 

2018 ÀS 16H00MIN.

INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência mencionada, bem 

como, intime-se seu defensor.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

Ademais, considerando que vítima informou a Oficiala de Justiça que 

necessita de defensor público (ref. 24), INTIME-SE a parte interessada 

para que compareça a Diretoria deste foro munida de seus documentos 

pessoais, comprovante de endereço e declaração de renda, oportunidade 

em que, apresentados documentos acimados, lhe será nomeado defensor 

dativo, caso preenchidos os requisitos legais.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba-MT, 09 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000107-57.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO OAB - MT19981/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000107-57.2017.8.11.0096 Promovente: Juliana Sasso 

Andreotto. Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Vistos 

etc. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda 

Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei 

nº 13.105/2015. Não opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 

1º, NCPC). Às providências de estilo. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000108-42.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000108-42.2017.8.11.0096 Promovente: Fernando Sasso 

Andreotto. Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Vistos 

etc. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda 

Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei 

nº 13.105/2015. Não opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 

1º, NCPC). Às providências de estilo. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000109-27.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000109-27.2017.8.11.0096 Promovente: Fernando Sasso 

Andreotto. Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Vistos 

etc. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda 

Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei 

nº 13.105/2015. Não opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 

1º, NCPC). Às providências de estilo. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000113-64.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA AUGUSTA BOTTEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA AUGUSTA BOTTEGA OAB - MT22100/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000113-64.2017.8.11.0096 Promovente: Amanda Augusta 

Bottega. Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Vistos 

etc. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda 

Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei 

nº 13.105/2015. Não opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 

1º, NCPC). Às providências de estilo. CUMPRA-SE expedindo o 
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necessário. Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-02.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BARRIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1000046-02.2017.8.11.0096 Parte reclamante: Selma Barrin 

Parte reclamada: Verde Transportes Ltda. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

reclamada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os 

documentos apresentados no ID. 9700368. Após, nada sendo requerido, 

conclusos para sentença. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-58.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROVEDORA DE INTERNET TERRA NETWORKS BRASIL S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 8010004-58.2015.811.0096 Parte reclamante: Josimar Maciel da 

Silva Parte reclamada: Provedora de Internet Terra Networks Brasil S.A. 

Vistos etc. Defiro o pedido formulado no ID 9627857. EXPEÇA-SE alvará 

de levantamento do valor depositado (ID 5710636), transferindo-se a 

quantia para a conta corrente indicada na petição juntada aos autos (ID 

9627857) e nos moldes pugnado. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

prosseguimento da execução do valor remanescente, uma vez que a 

reclamada cumpriu voluntariamente a decisão proferida no ID.5710601, 

promovendo, logo após a prolação da sentença, o depósito do valor da 

condenação no Id. 5710636. Após, arquivem-se os presentes autos, com 

as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000098-95.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000098-95.2017.8.11.0096 Promovente: Antonio Calzolari. 

Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Vistos etc. Ante o 

disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 de março 

de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda Pública 

Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei 

nº 13.105/2015. Não opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 

1º, NCPC). Às providências de estilo. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000100-65.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000100-65.2017.811.0096 Promovente: Cilso Pereira dos 

Santos Promovido: Estado de Mato Grosso. Vistos etc. Ante o disposto no 

artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, 

do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda Pública Estadual para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à execução, nos termos 

do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. Não 

opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE 

requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). 

Às providências de estilo. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000099-80.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1000099-80.2017.811.0096 Parte reclamante: Ferreira e 

Pelegrini LTDA. Parte reclamada: Vania dos Santos Silva. Vistos etc. 

Analisando os autos, verifico que o valor da nota promissória apresentada 

pela reclamante diverge do valor da dívida alegado em sua exordial. Assim 

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

promova a emenda da inicial, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

do CPC). CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Itaúba/MT, 12 de 

janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000104-05.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A C DE ARAUJO MELO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo nº: 1000104-05.8.11.0096 Parte promovente: Maria Aparecida 

da Silva Parte Promovida: Ótica Cristalina Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada, 

movida por Maria Aparecida da Silva em desfavor de Ótica Cristalina, com 

o objeto de ver seu nome excluído dos cadastros de inadimplentes e a 

requerida obrigada a indenizar os danos que lhe foram causados. A 

autora alega ter efetuada uma compra junto à requerida no valor de 

R$912,00 (novecentos e doze reais), parcelado em 04 vezes de R$ 

228,00 (duzentos e vinte e oito reais), estando todas as parcelas 

quitadas. Não obstante o pagamento da compra, a promovente teve o seu 

nome inscrito junto aos cadastros de proteção de crédito do SPC e 

SERASA em 12/06/2017, por uma conta com vencimento em 10/12/2016 

no valor de R$ 912,00 (novecentos e doze reais). DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 333, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 
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cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. Numa análise 

perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, VISLUMBRO a 

presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. 

Com efeito, há evidências probatórias da efetivação do pagamento da 

compra realizada junto à promovida, ou seja, a parte autora juntou aos 

autos o recibo de pagamento de entrada da dívida, assim como o 

comprovante de pagamento das outras três parcelas no valor de R$ 

228,00 (duzentos e vinte e oito reais), circunstâncias que contribuem para 

a caracterização da probabilidade do direito invocado na petição inicial 

(fumus boni iuris). O perigo da demora reside do dano a abalo de crédito, 

cujo é suportado por todo aquele que possui seu nome negativado junto 

aos cadastros de inadimplentes, como é o caso da autora, que teve o seu 

nome negativado em decorrência de uma dívida já paga. Assim, DEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que a requerida 

promova a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes 

SPC/SERASA até ulterior deliberação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação desta decisão. Para o caso de descumprimento desta 

decisão, fixo multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança das 

alegações, bem como caracterizada a hipossificiência informacional da 

consumidora. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de janeiro 

de 2018, às 14H20MIN. CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada para 

comparecer ao ato processual, com cópia do pedido inicial, consignando a 

advertência de que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 

9.099/95). INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para comparecer à 

audiência, advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na 

extinção do processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, I, 

da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba/MT, 12 de 

janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-79.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEKINAH SOLUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo nº: 1000112-79.2017.8.11.0096 Parte promovente: José Maria 

Batista Parte Promovida: Banco Itau BMG Consignado S.A. e Shekinah 

Solucoes LTDA- ME Vistos etc. JOSÉ MARIA BATISTA ingressou com 

ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de 

indébito e dano moral e pedido de antecipação dos efeitos da tutela em 

desfavor de Banco Itau BMG Consignado S.A. e Shekinah Soluções LTDA- 

ME alegando, em síntese, que foi surpreendido com um empréstimo 

consignado indevido em sua aposentadoria. Narra o promovente, em 

síntese, não realizou o empréstimo consignado referente ao contrato de nº 

579859453 junto à empresa requerida, todavia, vem sendo descontado de 

seu benefício previdenciário o valor de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove 

reais). Relatou, a empresa requerida enviou um contrato de empréstimo, 

não solicitado, em seu endereço, sendo que, por inúmeras vezes foi 

coagido a assinar o contrato e devolver para a empresa, contudo não o 

fez. Ainda, arguiu que além de não ter assinado ou autorizado qualquer 

desconto em sua aposentadoria, a promovida vem descontando valor 

superior daquele que se encontrava no contrato. Requer, em sede de 

antecipação de tutela, a suspensão das cobranças das parcelas 

referentes ao empréstimo consignado nº 579859453 que vem ocorrendo 

em seu benefício de aposentadoria, no valor de R$ 189,00 (cento e oitenta 

e nove reais). No mérito, requer a declaração de inexigibilidade do débito e 

restituição em dobro dos valores descontados, assim como pugna pela 

condenação do promovido ao pagamento de danos morais. É o relatório 

necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 333, caput, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição 

sumária, VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida pleiteada. Com efeito, há evidências probatórias de 

que não houve relação contratual entre as parte, ou seja, a parte autora 

juntou aos autos o contrato que a promovida lhe enviou, onde se pode 

constatar que não houve a sua anuência. O perigo da demora reside no 

prejuízo econômico que o autor está experimentando, ao ver ser 

descontado de seu benefício previdenciário um empréstimo que não 

solicitou. Assim, a fim de evitar maior prejuízo ao reclamante, DEFIRO a 

antecipação de tutela, para determinar que a parte ré suspenda os 

descontos na aposentadoria do requerente, no montante de R$ 189,00 

(cento e oitenta e nove reais), referente ao empréstimo consignado de nº 

579859453, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 100,00, 

limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança das alegações, 

bem como caracterizada a hipossificiência informacional do consumidor. 

Audiência de conciliação designada automaticamente para o dia 22 de 

janeiro de 2018, às 14h00min. CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada para 

comparecer ao ato processual, com cópia do pedido inicial, consignando a 

advertência de que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 

9.099/95). INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para comparecer à 

audiência, advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na 

extinção do processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, I, 

da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba/MT, 12 de 

janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000103-20.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FRAGA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FRAGA COSTA OAB - MT0012297S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1000103-20.2017.8.11.0096 Promovente: Renato Fraga Costa 

Promovido: Estado de Mato Grosso Vistos etc. Cuida-se de ação de 

execução de título judicial promovida por RENATO FRAGA COSTA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Analisando os autos, 

constata-se que a pretensão da parte requerente não atinge os requisitos 

impostos à propositura de litígio no juizado especial cível. Isto porque o 

valor da causa é superior ao teto estabelecido para os Juizados Cíveis. 

Com efeito, valor que se busca receber na presente execução (R$ 

43.864,31), ultrapassa o disposto no artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/99, 

que limita o valor da causa em quarenta vezes o salário mínimo. Vejamos: 

ROCESSUAL. VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA APRECIAR A 

DEMANDA, EM FACE DE O VALOR DO CONTRATO CONTROVERTIDO SER 

SUPERIOR AO TETO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, MANTIDA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. O valor 
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controvertido (R$ 98.000,00) desborda o limite dos Juizados Especiais, 

conforme art. 3º, inc. I, da lei n. 9.099/95, evidenciando-se a 

incompetência do juízo, devendo ser extinto o processo sem exame do 

mérito, conforme determina o art. 51, inc. II da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003755410, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 24/04/2013) Desse modo, de ofício, declaro incompetente o 

Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, nos termos do art. 

3º, I da Lei 9.099/95. Por outro lado, convém ressaltar que isso não impede 

que o promovente, na forma e competência adequadas, adentre com novo 

pedido para ver satisfeita sua pretensão. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o mérito, nos termos 

do artigo 485, IV, 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, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-89.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERNANDES ADRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 8010129-89.2016.8.11.0096 Promovente: Luzia Fernandes 

Adriano. Promovida: Telefonica Brasil S/A. Vistos. Trata-se de embargos 

de declaração opostos por Telefonica Brasil S/A contra sentença 

proferida nos autos (ID n° 8724537). A irresignação do embargante 

cinge-se à alegação de (i) omissão no relatório da sentença que afirma 

que a empresa requerida não apresentou qualquer prova da existência de 

contratação entre as partes (ii) contradição no valor da condenação de 

danos morais, onde, na fundamentação foi fixado o valor de R$ 3.000,00 

e, na parte dispositiva da sentença, o valor da condenação restou em três 

mil e quinhentos reais por extenso. Breve é o relatório. Vieram os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Os presentes embargos devem ser 

parcialmente acolhidos. Analisando o processo, verifico que há 

contradição da sentença recorrida no ponto em que arbitrou o montante da 

compensação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), todavia, 

consignou valor diverso por extenso. Assim, cumpre conhecer e dar 

provimento ao recurso, nesse particular, para esclarecer que a 

indenização por danos morais foi fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). De outro lado, com relação suposta omissão na afirmação de que a 

empresa requerida não havia apresentado provas da existência de 

contratação entre as partes, verifico a nítida intenção de reformar, e não 

de integrar a decisão embargada. No entanto, os embargos de declaração 

não se prestam a tal desiderato, consoante pacífica jurisprudência dos 

Tribunais pátrios: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 

1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses 

de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 

do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de 

declaração. 2. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses 

ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez ausente a 

contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que a contradição 

revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um mesmo julgado. 

Impende salientar que os recorrentes apontam contradição do feito 

embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a respaldar 

a oposição do presente recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015) 

Nesse cenário, incumbe ao embargante recorrer adequadamente da 

decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem presentes os 

requisitos que ensejam a oposição dos embargos de declaração. Desse 

modo, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, 

suprimindo a contradição contida na sentença constante ao ID n° 8724537, 

alterar parcialmente o seu dispositivo – item (iii) do dispositivo -, que passa 

a vigorar da seguinte forma: (iii) condenar a reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta 

sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros 

de mora, desde 21/04/2015 (Súmula nº54/STJ), no percentual de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). Permanecem inalterados os 

demais termos da sentença proferida. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. INTIMEM-SE. Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42975 Nr: 433-81.2016.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpio Teodoro Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Clugg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 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 os autos 

para parte autora manifestar sobre o retorno da carta precatória de Busca 

e Apreensão e citação - Diligência negativa (Ref. 49) e requerer o que 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32955 Nr: 148-59.2014.811.0027

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:10429-A/MS, EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:11163A-MT, 

LINA MITIKO MAKUTA DA SILVA - OAB:16677

 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 a expedição de matéria imprensa para intimar a requerente através 

de seu procurador e, após, para remessa eletrônica dos autos à autarquia 

requerida, para manifestarem acerca do Laudo Pericial Complementar-ref. 

98, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 12459 Nr: 733-53.2010.811.0027

 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: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Pedro Pereira Campos 

Filho, Roberley Rodrigues Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira Campos Filho 

- OAB:12071/MT, Roberley Rodrigues Ribeiro - OAB:3022

 Vistos etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Trata-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa com 

pedido liminar de decretação da indisponibilidade de bens ajuizada pelo 

Ministério Público em face de Ernani José Sander, Pedro Pereira Campos 

Filho e Roberly Rodrigues Ribeiro, todos devidamente qualificados.
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A liminar foi indeferida às fls. 203/204.

O Ministério Público ofereceu alegações finais às fls. 1066/1074.

Contestação do requerido Pedro Pereira Campos Filho às fls. 1075/1079.

Alegações finais do requerido Roberley Rodrigues Ribeiro às fls. 

1080/1087.

Manifestação do Ministério Público pugnando pela procedência da 

demanda (fls. 1093/1101)

Analisando os autos, vejo que o requerido Pedro Pereira Campos Filho 

manifestou-se em sede de contestação, pedindo pelo chamamento do feito 

a ordem, a fim de que seja desconsiderado os memoriais finais 

apresentados pelo Ministério Público, retornando o feito à marcha 

processual que atenda o rito ordinário aplicável à espécie.

 Pois bem, vejo que o assiste razão o requerido Pedro, tendo em vista que 

o rito da ação é ordinário, não sendo este o momento correto para 

apresentar memoriais finais, como fez o requerido Roberley e o Ministério 

Público, sendo assim torno nula a certidão de fl. 1065 haja vista que não 

há determinação judicial.

Assim, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de 

sua instrução.

 Fixo como ponto controvertido a necessidade de licitação.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução para o dia 15 de junho de 2018, às 14h00, 

para tomar o depoimento pessoal dos requeridos e inquirir as testemunhas 

arroladas.

Intimem-se as partes para que tragam o rol das testemunhas, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, § 4º, do CPC, se for o caso.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43831 Nr: 806-15.2016.811.0027

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso do Sul - OAB:

 Vistos etc.

Proceda ao Cartório Distribuidor às devidas anotações relativo à fase de 

cumprimento/execução de sentença.

Intime-se o executado pessoalmente para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito alimentar atualizado no valor de R$ 794,13 

(setecentos e noventa e quatro reis e treze centavos) ou provar que o 

fez, sob pena de protesto judicial, nos termos do artigo 528 do CPC.

Decorrido o prazo, sem o devido pagamento, voltem-me conclusos para 

deliberações.

Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1.50/60.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44327 Nr: 1018-36.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSO, ITQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Vistos etc.

Considerando que a Promotora de Justiça atuante nesta Comarca estará 

participando da abertura do projeto “Ministério Público Sem Divisas”, entre 

os dias 02 a 04 do mês de outubro de 2017, conforme ofício juntado aos 

autos, bem como estará em gozo de férias até 06 de novembro deste ano, 

sendo que até o dia 17/11/17 existe uma pauta de juris a ser cumprida, 

resolvo redesignar a audiência para o dia 21 de março de 2018, às 

15h30min., mantendo inalteradas as determinações anteriores.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 54257 Nr: 4116-92.2017.811.0027

 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: LUIZ ANTONIO GONÇALVES DA SILVA, 

TRANSPORTADORA KS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Henrique de Andrade Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270

 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, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34566 Nr: 1270-10.2014.811.0027

 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: LdSrsf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora estava sendo assistida pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da parte autora. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para que, manifeste-se quanto a certidão 

de fls. 120, requerendo o que entender de direito

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39719 Nr: 1417-02.2015.811.0027

 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: 2.0 HOTEIS SPE 2012 VI EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agente de Tributos Estaduais DANILO SOUSA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA DE SOUZA 

JUNQUEIRA - OAB:177073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte impetrada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto aos embargos de declaração (fls. 137/145), 

conforme dispõe o artigo 1023, § 2°, do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41365 Nr: 2100-39.2015.811.0027

 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): Kelson Lopes Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41366 Nr: 2101-24.2015.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMARIO DA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:13516-B, 

ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-b/MT

 Vistos etc.

 Às fls. 56 o Banco requerido juntou o comprovante de pagamento 

referente ao cumprimento acordo firmado entre as parte, no valor de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Sendo assim, DEFIRO o pedido de 

levantamento do referido valor (fls. 73).

Expeça-se o respectivo alvará judicial para o levantamento do valor para 

conta bancária do requerente indicada nos autos.

Após a expedição do respectivo alvará, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43574 Nr: 679-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Marcio Kley Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a 

Certidão expedida em 27/11/2017 (Ref. 73), impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar a defesa (defensor 

dativo), para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após o decurso 

do prazo, abra-se vista ao representante do Ministério Público, para que 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 46145 Nr: 2137-32.2016.811.0027

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARdS, MNRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2018, às 14h00.

Intimem-se os requerentes através de seu procurador, bem como a 

requerida.

Consigno 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. 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, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50600 Nr: 1905-83.2017.811.0027

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Revisional de Benefício Previdenciário c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por José Nunes Camargo em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, todos devidamente qualificados.

 Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

da Lei n. 1.060/50.

Nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus procuradores devidamente 

constituídos.

 Cite-se o requerido, para que compareça a audiência e oferecer 

contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação acima designada, quando qualquer das partes requererem a 

sua realização.

 Intime-se a parte autora, por meio de seu procurador constituído, para 

comparecer ao ato designado.

As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento 

injustificado na audiência designada, será considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça, com aplicação da sanção prevista no § 8º, do artigo 

334, do CPC, cujo valor será revertido em favor do Estado ou da União.

Havendo expresso desinteresse do (a) autor (a) na realização do ato, 

independente de nova conclusão, cite-se o requerido, na forma acima 

determinada, e em havendo o desinteresse do réu na realização da 

audiência de conciliação, este deverá requerer o cancelamento da 

audiência ora designada por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), 

caso em que, a partir do protocolo da referida petição, iniciará o prazo 

para oferecimento da contestação (artigo 335, II, do CPC).

Apresentada a peça contestatória, intime-se a parte autora para 

impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 49-50.2018.811.0027

 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: S M C INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE 

MADEIRA E METAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGUES BIAZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772/O

 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, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 
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Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32470 Nr: 1011-49.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para que, no prazo legal, apresente 

resposta à acusação.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32881 Nr: 99-18.2014.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Maria Silveira

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

 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, impulsiono os 

autos com finalidade de intimar a requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33001 Nr: 185-86.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34113 Nr: 988-69.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos 

para intimar o Réu, na pessoa de sua advogada nomeada, para que 

apresente Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela 

acusação (ref. 149), no prazo 08 (oito) dias - art. 600 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34113 Nr: 988-69.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34204 Nr: 1055-34.2014.811.0027

 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: Cássio Fernando Lago Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronicley Fidelis de Oliveira, Banco do Brasil 

S/A -Agência de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:13809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerida para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto aos embargos de declaração - 

ref. 108, conforme dispõe o artigo 1023, § 2°, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40784 Nr: 1866-57.2015.811.0027

 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: Maristela Santos de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela 

qual:I - DECRETO a interdição de Carmelita Santos Souza, qualificada nos 

autos, DECLARANDO-A absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos;II – NOMEIO como curadora a requerente Maristela Santos 

de Moraes, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos 

do artigo 755, inciso I, do CPC;III – Estabeleço que os limites da curatela 

ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1772 do Código Civil 

Brasileiro, ficando a interditada Carmelita Santos Souza, portanto, privada 

de, sem a curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, 

adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os 

atos de mera administração.Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita.Intime-se. Ciência ao Ministério Público. 

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 
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(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pelo 

Curador.Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta 

cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento 

da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 

107).Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 42452 Nr: 187-85.2016.811.0027

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ACACR, DFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR, ÉLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE 

o pedido consubstanciado na exordial para CONCEDER a guarda definitiva 

e responsabilidade da menor Danielli Vitória Richtic aos requerentes Ana 

Cristina Alves Correa Richtic e Derci Francisco Richtic.Por fim, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.Proceda-se com a Lavratura do Termo de Guarda 

Definitiva.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

benef ic iár ia  da jus t iça  g ra tu i ta .Pub l ique-se .  In t imem-se . 

Cumpra-se.Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante as 

formalidades legais.Às providencias necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43100 Nr: 485-77.2016.811.0027

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariane Borges de Souza, Município de 

Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público, tornando 

definitiva a liminar concedida o que faço com fundamento nos artigos 196 

c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, 

sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das 

penalidades previstas no art. 12 da Lei nº. 8.429/92, por caracterizar 

violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II da Lei 

8.429/92.Quanto às custas e despesas processuais, deixo de condenar 

os Requeridos, conforme dispõe o art. 3º da lei nº. 7.603/01.Deixo de 

condenar os Requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma 

melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do 

TJMT.Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 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, uma vez que se trata de 

condenação em obrigação de fazer de valor incerto, nos termos do artigo 

496, I do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, 

arquive-se.Expeça-se o necessário.As providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46375 Nr: 2307-04.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Honório da Silva, Claudemiro Rodrigues 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getúlio Baldoino da Silva 

Terra Júnior - OAB:MT 15193, Pedro Pereira Campos Filho - 

OAB:OAB - MT 10194

 Certifico que nesta data envio novamente o impulsionamento do dia 

19/12/17 via DJE em razão da não publicação até a presente data. Nos 

termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos 

para intimar o Réu Claudemiro Rodrigues dos Santos, na pessoa de seu 

advogado, para que apresente alegações finais, na forma de memoriais 

escritos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 49792 Nr: 1456-28.2017.811.0027

 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: Sirlene Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Aruda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora estava sendo assistida pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da parte autora. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 49792 Nr: 1456-28.2017.811.0027

 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: Sirlene Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Aruda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por Rayssa Sousa da Silva, 

representada por sua genitora Sirlene Pereira de Sousa em desfavor de 

Isaias Arruda da Silva, todos devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 01/07.

 Em manifestação de fls. 55/56, o Ministério Público pugnou pela extinção 

do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

É obrigação das partes manter nos autos endereço atualizado. A 

intimação pessoal, prevista na sistemática processual, pressupõe a 

localização da parte, e se esta não fornece elementos necessários que 

permitam sua localização, ocorre à extinção do feito, pela ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em 

virtude do desconhecimento do endereço atualizado.

No caso vertente, restou, pois, caracterizado o abandono de causa, uma 

vez que a parte requerente não cumpriu o que lhe incumbia para dar 

prosseguimento ao feito, uma vez que a autora mudou-se de endereço 

sem informar ao Juízo, mostrando-se impossível o prosseguimento do 

feito, uma vez que compete à parte requerente manter nos autos o seu 

endereço atualizado.

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo e após, arquivem-se os autos.
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Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 51399 Nr: 2352-71.2017.811.0027

 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: PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Bortolini, representante de Municipio 

de Itiquira/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:18562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 .Código nº 51399.

Mandado de Segurança

 Impetrante: Paulo de Castro Viana Júnior

Requerido: Prefeito do Município de Itiquira

Vistos etc.

PAULO DE CASTRO VIANA JÚNIOR, qualificado nos autos, ingressou com 

MANDADO DE SEGURANÇA contra o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

ITIQUIRA, também qualificado no processo.

O pedido liminar foi indeferido (Ref. 7).

No curso do processo o impetrante pugnou pela desistência do feito, vez 

que solicitou sua exoneração do cargo público que ocupava (Ref. 25).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo impetrante, para os 

fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo 

extinta a presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado ou 

desistência do prazo recursal ao arquivo, com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 12 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51399 Nr: 2352-71.2017.811.0027

 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: PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Bortolini, representante de Municipio 

de Itiquira/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:18562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos.

Diante do que dispõe o art. 145, § 1º, do CPC, por motivo de foro íntimo, 

declaro-me suspeito para atuar neste feito, razão pelça qual DETERMINO a 

remessa dos autos ao (a) substituto (a) legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52826 Nr: 3135-63.2017.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eufrázio Cabral da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA ALVES CABRAL DA COSTA, 

ALANA ALVES CABRAL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO B. 

MILAGRES - OAB:15.746-B

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de exoneração de alimentos ajuizada por Eufrazio Cabral da 

Costa em face de Andressa Alves Cabral da Costa e Alana Alves Cabral 

da Costa.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/13.

Após o recebimento da inicial, as partes entabularam um acordo (fls. 

20/21).

 Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

Considerando a manifestação de vontade exarada pelas partes 

conjuntamente e sendo eles todos maiores e capazes, HOMOLOGO, para 

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

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte da presente 

sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Oficie-se o empregador do requerente para que suspenda o desconto em 

folha de pagamento de Eufrazio Cabral da Costa.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 54847 Nr: 22-67.2018.811.0027

 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: ELDORADO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Fernandes de Camargo - agente do 

posto fiscal Benedito de Souza Corbelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BATISTA BARBOSA - 

OAB:19165-B

 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, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11431 Nr: 928-72.2009.811.0027

 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: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:Proc. Estado

 Vistos.

I - Converto o feito em cumprimento de sentença, nos termos do art. 536 

do CPC.

II - INDEFIRO o pedido de aplicação de multa diária e penhora online via 

Bacenjud, tendo em vista que tal é medida se mostra desnecessária, antes 

da parte executada pestar informações acerta do cumprimento voluntário 

da obrigação.

 III - Intime-se o executado para, no prazo de 15 (dez) dias, comprove ter 

inserido na Lei Orçamentária – LOA previsão para construir, implementar e 

manter uma unidade/centro de internação em Itiquira/MT, com capacidade 

para 20 (vinte) adolescentes e que comprove as medidas que foram 

adotadas para a mencionada construção.

No mais, proceda a Sra. Gestora Judiciária com a devida alteração na 

capa dos autos.
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Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 31984 Nr: 537-78.2013.811.0027

 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 do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Em cumprimento aos incisos I e II do art. 7º da Portaria n° 43/2017-CGJ, 

que dispõe sobre a realização de Correição Ordinária na comarca de 

Itiquira, no período de 13 e 14 de dezembro de 2017, requisito a imediata 

devolução dos autos em epígrafe, para que o mesmo esteja à disposição 

para a referida Correição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32110 Nr: 662-46.2013.811.0027

 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: Espólio de Celestina Cabral de Freitas, Anaides Cabral 

de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orestes Gonçalves Cabral, Renato Alves 

Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Filipe Oliveira de Oliveira - 

OAB:7.206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 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 os autos 

para intimar a Parte Autora e Parte Requerida para efetuar o depósito de 

diligência do Oficial de Justiça para intimação das testemunhas da 

audiência, através de guia expedida através do site: www.tjmt.jus.br , 

trazendo aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32955 Nr: 148-59.2014.811.0027

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:10429-A/MS, EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:11163A-MT, 

LINA MITIKO MAKUTA DA SILVA - OAB:16677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Envio novamente o impulso do dia 20/12/2017, em razão da não 

publicação. 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 a expedição de matéria imprensa para intimar a requerente 

através de seu procurador e, após, para remessa eletrônica dos autos à 

autarquia requerida, para manifestarem acerca do Laudo Pericial 

Complementar-ref. 98, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33965 Nr: 896-91.2014.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angélica Maria de oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou as contrarrazões 

recursais (fls. 137).

 Assim, considerando que as razões recursais foram apresentadas, nos 

termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC, remetam-se os autos ao TRF da 1ª 

região, para apreciação do recurso interposto pela parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34204 Nr: 1055-34.2014.811.0027

 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: Cássio Fernando Lago Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronicley Fidelis de Oliveira, Banco do Brasil 

S/A -Agência de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:13809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao Recurso de Apelação do 

requerido- ref. 110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34357 Nr: 1154-04.2014.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanir Guaranhi Wink

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34357.

Vistos etc.

Cumpre analisar a medida de urgência buscada pelo (a) autor (a) e, para 

tanto, indispensável à análise do art. 300 do Código de Processo Civil:

“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.”.

Partindo dessas premissas, no caso vertente, a plausibilidade do direito 

substancial invocado a revelar a relevância do fundamento não restou 

demonstrada de forma inequívoca.

Em que pese às alegações no petitório de fls. 142/144, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência neste momento 

processual. Isso porque, em sede de cognição sumária, não restou 

demonstrada a veracidade dos fatos alegados nos autos e nem o perigo 

da demora.

Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é suficiente para o 

deferimento almejado, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o recebimento do benefício, e a prova material, por si só, 

não versa sobre todos os aspectos do benefício pretendido.

Logo, ausente, neste momento processual, a prova inequívoca exigida 

para a concessão da medida de urgência, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência.

Dando prosseguimento no feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 de agosto de 2018, às 14h00.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37668 Nr: 494-73.2015.811.0027

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 
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OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte exequente estava sendo assistida pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da 

parte exequente. Consigno que os honorários advocatícios serão 

arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40784 Nr: 1866-57.2015.811.0027

 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: Maristela Santos de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora estava sendo assistida pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da parte autora. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 42036 Nr: 2365-41.2015.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GOMES CHAVES 

BOBATO - OAB:13524

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de guarda da criança Nanda Raynara dos Santos 

Freitas, com pedido liminar de guarda provisória e suspensão do direito de 

visita da genitora da infante, proposta por Dioni Freitas Laurentino em face 

de Rafaela Silva Santos Rodrigues, todos já qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/16.

Às fls. 255/258, o requerente peticionou informando a realização de 

acordo com a requerida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo pactuado, consoante às razões lançadas em seu parecer de fls. 

266/267.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 255/258, celebrado entre as partes e referendado pelo 

Ministério Público, sobre a guarda e os alimentos, na forma pactuada.

Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o processo, e, resolvo o mérito da questão nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

Cada parte arcará com honorários de seus advogados.

Sem custas finais.

Cerificado o trânsito em julgado e após o cumprimento das determinações, 

arquive-se, dando-se as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 42041 Nr: 2369-78.2015.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou as contrarrazões 

recursais (fls. 89).

 Assim, considerando que as razões recursais foram apresentadas, nos 

termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC, remetam-se os autos ao TRF da 1ª 

região, para apreciação do recurso interposto pela parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.Vistos etc.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou as contrarrazões 

recursais (fls. 89).

 Assim, considerando que as razões recursais foram apresentadas, nos 

termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC, remetam-se os autos ao TRF da 1ª 

região, para apreciação do recurso interposto pela parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 42452 Nr: 187-85.2016.811.0027

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ACACR, DFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR, ÉLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que os requeridos estavam sendo assistidos pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses dos 

requeridos. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 42975 Nr: 433-81.2016.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpio Teodoro Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Clugg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data envio novamente o impulsionamento do dia 

20/12/2017 via DJE em razão da não publicação até a presente data. 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 os autos para 

parte autora manifestar sobre o retorno da carta precatória de Busca e 

Apreensão e citação - Diligência negativa (Ref. 49) e requerer o que 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43574 Nr: 679-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Marcio Kley Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT
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 Certifico que nesta data envio novamente o impulsionamento do dia 

27/11/2017 via DJE em razão da não publicação até a presente data. Nos 

termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a 

Certidão expedida em 27/11/2017 (Ref. 73), impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar a defesa (defensor 

dativo), para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após o decurso 

do prazo, abra-se vista ao representante do Ministério Público, para que 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 46375 Nr: 2307-04.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Honório da Silva, Claudemiro Rodrigues 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getúlio Baldoino da Silva 

Terra Júnior - OAB:MT 15193, Pedro Pereira Campos Filho - 

OAB:OAB - MT 10194

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para intimar o Réu Claudemiro Rodrigues dos Santos, na pessoa de 

seu advogado, para que apresente alegações finais, na forma de 

memoriais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48661 Nr: 941-90.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romilson de Almeida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que o recuperando estava sendo assistido pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O. Consigno que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

quanto aos cálculos elaborados às fls. 110.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50167 Nr: 1650-28.2017.811.0027

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCMdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Caio Medina Guimarães 

e Davi Medina Guimarães, representados pela sua genitora Tatiana Costa 

Medina da Silva, em face de Frederico de Melo Guimarães, todos 

devidamente qualificados.

 A inicial veio instruída com diversos documentos.

Após o recebimento da inicial (fls. 23), fora entabulado acordo entre a 

representante legal dos exequentes e o executado, a representante dos 

alimentados informou nos autos que o executado efetuou o pagamento 

referente ao débito alimentar (fls. 67).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito 

(fls. 70/72).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato do necessário. Decido.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes, na forma pactuada, referente a estes 

autos.

Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o processo, resolvendo o mérito da questão, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51284 Nr: 2265-18.2017.811.0027

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Holanda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Ferreira Benitez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos.

Tendo em vista que o executado não efetuou o pagamento do debito 

alimentar faltante, intime-se o mesmo, para que, em 03 (três) dias, efetue o 

pagamento, depositando o valor na conta bancária indicada aos autos, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

ser-lhe decretada sua prisão civil.

 Decorrido o prazo, intime-se a credora para que informe, o recebimento 

ou não do débito alimentar.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52736 Nr: 3093-14.2017.811.0027

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLDO

 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, que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos ao 

setor de expedição de matéria p/ imprensa a fim de intimar o Requerente, 

na pessoa de seu advogado, para que manifeste acerca da justificativa do 

Requerido constante na Certidão expedida em 18/12/2017 (ref. 11), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52736 Nr: 3093-14.2017.811.0027

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data envio novamente o Impulso do dia 21/12/2017, em 

razão da não publicação até a presente data. Nos termos da legislação 

vigente e Provimento nº 056/2007, que dispõe sobre o cumprimento de 

atos ordinatórios pelos senhores gestores das varas judiciais cíveis do 

Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos ao setor de expedição de 

matéria p/ imprensa a fim de intimar o Requerente, na pessoa de seu 

advogado, para que manifeste acerca da justificativa do Requerido 

constante na Certidão expedida em 18/12/2017 (ref. 11), no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52826 Nr: 3135-63.2017.811.0027
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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: Eufrázio Cabral da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA ALVES CABRAL DA COSTA, 

ALANA ALVES CABRAL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO B. 

MILAGRES - OAB:15.746-B

 Nos termos do Provimento n. 056/2007 CGJ, que dispõe sobre o 

cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas Cíveis do 

Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de Conciliação 

que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 26 de fevereiro 

de 2018, às 13h00min, devendo serem expedidas as intimações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 53447 Nr: 3435-25.2017.811.0027

 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: SULIMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Marcio Henrique 

Andrade Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MONTEIRO FERREIRA 

- OAB:19310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46510 Nr: 2298-45.2017.811.0047

 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): Luiz Paulo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04, defiro a liminar 

pleiteada.Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça apreender o bem, RETROESCAVADEIRA MARCA JCB, 

MODELO 3C PLUS E PÁ FRONTAL, 4X4 TURBO, CABINE FECHADA, AR 

CONDICIONADO, ANO FAB/MOD 2015/2015, COR AMARELA, CHASSI 

9B9214T24FBDT4309, MOTOR S1S006858, NF 5086, onde quer que o 

encontre e depositá-lo em mãos do representante legal do requerente, ou 

de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão 

judicial, cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas.O devedor, 

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

entregar o bem e seus respectivos documentos.Proceda-se a vistoria do 

veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser 

descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado 

de conservação, quilometragem, arbitrando-se o seu valor, entre outras 

características que se mostrem relevantes. CITE-SE a parte Requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a 

contar da execução da liminar.Consigno que, para reaver o bem 

apreendido, o requerido deverá realizar o pagamento da integralidade da 

dívida, efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas.O mandado poderá ser cumprido com os 

benefícios do § 2º, artigo 212, do CPC e, se necessário, mediante certidão 

do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxílio policial 

para efetivo cumprimento da medida.Certifique-se o pagamento das 

diligências do Oficial de Justiça, se necessário, intime-se a parte 

requerente para que efetue o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39906 Nr: 470-48.2016.811.0047

 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: Renata Theresa Monforte Baldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Vieram os autos conclusos para deliberação.É o relatório. 

Fundamento e decido.- RECEBIMENTO DA INICIAL - RECEBO a inicial, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO - 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 que a parte autora 

manifestou interesse, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de 

fevereiro de 2018, às 18 horas.CITEM-SE/INTIMEM-SE, o requerido para 

comparecer na audiência de conciliação designada, devendo constar no 

mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 8º e 9º, do 

CPC.CIENTIFIQUE-SE de 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).INTIME-SE a parte 

autora, através de seus advogados, via DJE para que, compareçam à 

oralidade (art. 334, § 3º CPC).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42808 Nr: 195-65.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora atribuiu à 

causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais, efetuando o recolhimento 

das custas sobre o referido valor.Ocorre que, o valor atribuído à causa, 

não reflete a realidade observada nos próprios autos, pois conforme 

mencionado pelo autor, em sua petição, o imóvel usucapiendo foi adquirido 

à época pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil) reais, assim, o 

valor atribuído a causa não reflete o benefício econômico pretendido, 

devendo, pois, ser readequado e complementado o recolhimento das 
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custas e taxa judicial. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso já manifestou-se acerca do tema, a saber: (...) “Assim, por todo o 

acima exposto, DETERMINO com fundamento no art. 321, do CPC, a 

intimação da parte autora através de sua advogada constituída, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende/complemente a petição inicial, para 

o fim de readequar o valor atribuído à causa, providenciando, a sua 

complementação, conforme dispõe o art. 319, incisos II, IV e V e, art. 320, 

ambos de CPC.Advirto que a ausência da manifestação no prazo 

assinalado importará no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15). 

Atendida as determinações supra ou decorrido o prazo sem manifestação 

da parte autora, fato que deverá ser certificado, REMETAM-SE os autos à 

conc lusão para  de l iberação.CUMPRA-SE,  exped indo  o 

necessário.Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40306 Nr: 589-09.2016.811.0047

 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: Otávio Mota Rodrigues, Paula Fátima Fernandes Mota

 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:

 (...). Vieram os autos conclusos para deliberação.É o relatório. 

Fundamento e decido.- RECEBIMENTO DA INICIAL - RECEBO a inicial, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal.- DA 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. 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.- DA CITAÇÃO - 

CITE-SE a autarquia requerida para apresentar contestação no prazo de 

trinta dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser 

cientificado 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, INTIME-SE a parte 

autora para impugnação, no prazo de 15(quinze) dias.Por fim, 

R E M E T A M - S E  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 18 

de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42304 Nr: 1685-59.2016.811.0047

 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: MOZART PADUA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAYSE FERNANDA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:19206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 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, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43199 Nr: 435-54.2017.811.0047

 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: Edileuza Almeida Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) No que pertine à preliminar de prescrição quinquenal, aduzida na 

contestação, postergo a sua apreciação para análise do mérito. Fixo como 

pontos controvertidos a presença dos requisitos para a concessão do 

benefício de salário maternidade, sendo eles o preenchimento de carência 

de 10 meses/contribuições, respeitando o disposto no parágrafo único, do 

artigo 39, da Lei 8.213/91. As provas se delimitarão ao depoimento 

pessoal das partes e oitiva das testemunhas. Para tanto, designo 

audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 26 de 

fevereiro de 2018, às 15h30.Intimem-se as partes para comparecerem à 

audiência acompanhadas de suas testemunhas, no máximo 3 (três) para 

cada fato, (art. 357, § 6°) devendo o rol ser apresentado no prazo comum 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°), bem como para pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 dias (§1º do art. 357, CPC), 

caso queiram.Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC).Cadastre-se a advogada substabelecida (fls. 43) no sistema 

Apolo, vez que o substabelecimento foi sem reserva de 

poderes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 18 de dezembro 

de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43815 Nr: 806-18.2017.811.0047

 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: Adriana Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Verifica-se que o processo está em ordem e que as partes são 

legítimas e estão bem representadas. Além disso, todos os pressupostos 

de constituição e validade foram observados, não havendo, destarte, 

nada mais a sanear nesse particular. No que pertine à preliminar de 

prescrição quinquenal, aduzida na contestação, postergo a sua 

apreciação para análise do mérito. Fixo como pontos controvertidos a 

presença dos requisitos para a concessão do benefício de salário 

maternidade, sendo eles o preenchimento de carência de 10 

meses/contribuições, respeitando o disposto no parágrafo único, do artigo 

39, da Lei 8.213/91. As provas se delimitarão ao depoimento pessoal das 

partes e oitiva das testemunhas. Para tanto, designo audiência de 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 26 de fevereiro de 

2018, às 16h00.Intimem-se as partes para comparecerem à audiência 

acompanhadas de suas testemunhas, no máximo 3 (três) para cada fato, 

(art. 357, § 6°) devendo o rol ser apresentado no prazo comum de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4°), bem como para pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes, no prazo comum de 05 dias (§1º do art. 357, CPC), caso 

queiram.Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

CPC).Cadastre-se a advogada substabelecida (fls. 43) no sistema Apolo, 

vez que o substabelecimento foi sem reserva de poderes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40620 Nr: 713-89.2016.811.0047

 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: José Fernandes de Melo

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

DPVAT S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Giminez 

Cano - OAB:8506-A

 (...) Não existindo outras questões processuais pendentes, sendo as 

partes capazes e legitimas, DECLARO o processo SANEADO.Como a 

questão de mérito não é unicamente de direito, entendendo que a fase 

probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por agora 

reputo pertinente a produção de prova pericial.Para produção da referida 

prova pericial, NOMEIO como perito, Dr. VENER FERREIRA PASSOS, 

médico, clínico geral, inscrito no CRM/MT nº 5304, com endereço 

profissional à Rua Marechal Deodoro, nº 605, Centro, Jauru/MT, telefone 

(65) 9-9951-4142, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466, do CPC), fixando, desde já, 

o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo.I. INTIMEM-SE as partes 

acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, bem como 

para indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.II. Após, 

CIENTIFIQUE-SE o perito acerca da nomeação e INTIME-O para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresente proposta de honorários e comprove 

sua formação, bem como informe seus contatos profissionais, em especial 

o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(art. 465, § 2º, do CPC), podendo, se quiser, fazer carga dos autos.III. 

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, INTIME-SE a 

seguradora para que sobre ela se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 465, §3º, CPC). Consigno, que, embora as despesas devam ser 

adiantadas por ambas as partes, na hipótese dos autos, entendo que os 

honorários devem serem pagos apenas pela parte requerida, eis que, além 

da prova ser imprescindível, ela está sendo produzida no interesse do 

demandado, a fim de dimensionar o grau de incapacidade e apurar o 

percentual indenizatório devido. Aliado a isto, está o fato de que a autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, o que também justifica que a 

remuneração do expert fique a cargo da seguradora.IV. Caso não haja 

manifestação ou decorra o prazo para esta finalidade, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40662 Nr: 731-13.2016.811.0047

 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: Juarez Augusto dos Santos

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

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Primeiramente, CERTIFIQUE o decurso do prazo para que ambas as partes 

se manifestassem acerca das provas que pretendem produzir.

 Noutro giro, observo que a nobre causídica da parte autora deseja 

renunciar os poderes que lhes foram outorgados (fls.145/146).

Ocorre que, conforme dispõe o art. 112, do Código de Processo Civil, o 

advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo 

provar nos autos a comunicação da renúncia ao mandante.

 No caso em tela, nota-se que não foi juntado aos autos qualquer 

notificação pertinente à renúncia, e tal mister incumbe ao advogado que 

renúncia aos poderes do mandato. Assim, o constituído não se eximiu de 

suas responsabilidades, nos termos do art. 112, do CPC.

Dessa forma, INTIME-SE a causídica que defende os interesses do autor, 

via DJE para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacionar aos autos 

instrumento que comprove a comunicação de renúncia ao mandante.

CIENTIFIQUE a advogado renunciante de que, enquanto não comprovada a 

notificação, continuará representando a parte outorgante nos autos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42841 Nr: 218-11.2017.811.0047

 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: Lucelena Daros Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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 

26/02/2018, às 14h30.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. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos.Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).Caso seja arrolada 

testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso de que a 

respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se 

carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias para 

cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove, em cinco dias, a respectiva distribuição no juízo 

deprecado.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, 17 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42904 Nr: 255-38.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Maria Copetti - 

OAB:SC0007187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por 

Administradora de Consórcio Sicredi LTDA., em face de LUIZ PAULO DA 

SILVA PEREIRA, ambos qualificados nos autos.

No curso da ação, o exequente manifestou desinteresse no 

prosseguimento da ação, requerendo a homologação da desistência e 

arquivamento do feito (fls. 23).

É o relatório. Fundamento e Decido.

Em decorrência do princípio da disponibilidade processual, a desistência 

consiste na abdicação expressa da posição processual, alcançada pelo 

polo ativo após o ajuizamento da ação.

Consigna-se que, a desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença (art. 485, §5º do CPC). O que irá diferenciá-la será o momento 

processual em que será solicitada, ou seja, antes da resposta do réu ou 

após a resposta.

No caso em tela, o pedido de desistência da ação formulado pelo 

requerente é anterior à contestação, sendo dispensada, portanto, a 

anuência do executado.

Nesse viés, estabelece o Código de Processo Civil:

Art. 485 O Juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

A propósito, o parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil 

consigna que a desistência da ação só produzirá efeitos após a 

homologação judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida 

e, por conseguinte, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Recolham-se todos os mandados expedidos, independentemente de 
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cumprimento.

 Eventuais custas processuais e honorários advocatícios serão 

suportados pelo requerente, a teor do art. 90, caput, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se a baixa e o ARQUIVAMENTO 

dos autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações 

de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43855 Nr: 829-61.2017.811.0047

 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: TAINARA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Verifica-se que o processo está em ordem e que as partes são 

legítimas e estão bem representadas. Além disso, todos os pressupostos 

de constituição e validade foram observados, não havendo, destarte, 

nada mais a sanear nesse particular. No que pertine à preliminar de 

prescrição quinquenal, aduzida na contestação, postergo a sua 

apreciação para análise do mérito. Fixo como pontos controvertidos a 

presença dos requisitos para a concessão do benefício de salário 

maternidade, sendo eles o preenchimento de carência de 10 

meses/contribuições, respeitando o disposto no parágrafo único, do artigo 

39, da Lei 8.213/91. As provas se delimitarão ao depoimento pessoal das 

partes e oitiva das testemunhas. Para tanto, designo audiência de 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 26 de fevereiro de 

2018, às 16h30.Intimem-se as partes para comparecerem à audiência 

acompanhadas de suas testemunhas, no máximo 3 (três) para cada fato, 

(art. 357, § 6°) devendo o rol ser apresentado no prazo comum de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4°), bem como para pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes, no prazo comum de 05 dias (§1º do art. 357, CPC), caso 

queiram.Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

CPC).Cadastre-se a advogada substabelecida (fls. 43) no sistema Apolo, 

vez que o substabelecimento foi sem reserva de poderes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43857 Nr: 830-46.2017.811.0047

 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: Custódia Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Trata-se de ação previdenciária de SALÁRIO MATERNIDADE de segurada 

especial, ajuizada por CUSTÓDIA MOREIRA DA SILVA, move em face de 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ambos qualificados nos autos.

 Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação e juntou 

documentos, alegando preliminarmente, a prescrição, e, no mérito, 

aduzindo que a parte autora não faz jus ao benefício, posto que não 

preenche os requisitos necessários para tanto.

A parte autora rechaçou os argumentos da defesa e reiterou os termos da 

inicial.

 É o relatório. Passo ao saneamento do feito.

Verifica-se que o processo está em ordem e que as partes são legítimas e 

estão bem representadas. Além disso, todos os pressupostos de 

constituição e validade foram observados, não havendo, destarte, nada 

mais a sanear nesse particular.

 No que pertine à preliminar de prescrição quinquenal, aduzida na 

contestação, postergo a sua apreciação para análise do mérito.

 Fixo como pontos controvertidos a presença dos requisitos para a 

concessão do benefício salário maternidade, sendo eles o preenchimento 

de carência de 10 meses/contribuições, respeitando o disposto no 

parágrafo único, do artigo 39, da Lei 8.213/91.

 As provas se delimitarão ao depoimento pessoal das partes e oitiva das 

testemunhas.

 Para tanto, designo audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 17h30.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência acompanhadas de 

suas testemunhas, no máximo 3 (três) para cada fato, (art. 357, § 6°) 

devendo o rol ser apresentado no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 

357, § 4°), bem como para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no 

prazo comum de 05 dias (§1º do art. 357, CPC), caso queiram.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43937 Nr: 887-64.2017.811.0047

 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: ROSEVANIA DOURADO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Trata-se de ação previdenciária de SALÁRIO MATERNIDADE de segurada 

especial, ajuizada por ROSEVÂNIA DOURADO NASCIMENTO, move em 

face de Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ambos qualificados nos 

autos.

 Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação e juntou 

documentos, alegando preliminarmente, a prescrição, e, no mérito, 

aduzindo que a parte autora não faz jus ao benefício, posto que não 

preenche os requisitos necessários para tanto.

A parte autora rechaçou os argumentos da defesa e reiterou os termos da 

inicial.

 É o relatório. Passo ao saneamento do feito.

Verifica-se que o processo está em ordem e que as partes são legítimas e 

estão bem representadas. Além disso, todos os pressupostos de 

constituição e validade foram observados, não havendo, destarte, nada 

mais a sanear nesse particular.

 No que pertine à preliminar de prescrição quinquenal, aduzida na 

contestação, postergo a sua apreciação para análise do mérito.

 Fixo como pontos controvertidos a presença dos requisitos para a 

concessão do benefício de salário maternidade, sendo eles o 

preenchimento de carência de 10 meses/contribuições, respeitando o 

disposto no parágrafo único, do artigo 39, da Lei 8.213/91.

 As provas se delimitarão ao depoimento pessoal das partes e oitiva das 

testemunhas.

 Para tanto, designo audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 15h00.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência acompanhadas de 

suas testemunhas, no máximo 3 (três) para cada fato, (art. 357, § 6°) 

devendo o rol ser apresentado no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 

357, § 4°), bem como para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no 

prazo comum de 05 dias (§1º do art. 357, CPC/15), caso queiram.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45063 Nr: 1508-61.2017.811.0047

 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: Maria da Penha Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(....) DECLARO O PROCESSO SANEADO.Os fatos controvertidos 
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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 26/02/2018, às 18h00.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. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

CPC).Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não 

haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência 

aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove, em cinco dias, a respectiva distribuição 

no juízo deprecado.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, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42771 Nr: 183-51.2017.811.0047

 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: FRANCISCA NUNES DE MORAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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 

26/02/2018, às 14h00.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. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos.Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).Caso seja arrolada 

testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso de que a 

respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se 

carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias para 

cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove, em cinco dias, a respectiva distribuição no juízo 

deprecado.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, 17 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32102 Nr: 936-47.2013.811.0047

 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: Cícero José Mayer Carlotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pratica Construtora Eireli - ME, Nathália Ferreira 

Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Silva Souto - OAB:MT 

14.019, Rafael Silva Souto - OAB:MT 14.018, Suzana Pereira Leite 

Morais - OAB:MT 12.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste nos autos 

no prazo de 10 (dez) dias, consoante determinação retro.

Jauru, 9 de janeiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34633 Nr: 1469-69.2014.811.0047

 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: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS 

TRABALHADORES DE JAURU, Enércia Monteiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Luiz Garcia de Moura, Carlos Augusto 

Rossi, MAURO ANTONIO DE LIMA, Dorivaldo Rufino Bento, Luiz Paulo 

Freitas Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MAEHLER - 

OAB:8108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099, Tallita Carvalho de Miranda - OAB:18.867

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 8 de janeiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34142 Nr: 1236-72.2014.811.0047

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

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

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou Embargos à Execução que foram registrados sob o n.º 

681-21.2015.811.0047 – Cód. 36229, que teve julgamento improcedente, 

conforme se verifica na sentença transitada em julgado em 16/08/2016 

(fls. 54), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/06 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 
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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, 26 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36383 Nr: 727-10.2015.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cassiano da Silva, Alzira Maria Cândida de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Maria de Souza Silva, Klinger da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

BRUNO PROENÇA - OAB:OAB/MT 15440

 Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, II, do Código 

Processual Civil.Em obediência ao princípio da causalidade, condeno a 

parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, Código de Processo Civil.Após, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 28 de dezembro de 2017.Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40870 Nr: 851-56.2016.811.0047

 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: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RAFAEL NEVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente às fls. 49 dos autos, 

para tanto DETERMINO que sejam efetivadas diligências nos sistemas 

Bacenjud, Infojud e Renajud com a finalidade de se obter informações 

acerca da localização da parte requerida.

Havendo informação de endereço diverso dos constante dos autos, 

DETERMINO que a Secretaria providencie o integral cumprimento da 

decisão de fls. 25/26, efetivando a citação dos requeridos.

Não havendo informação nova acerca da localização do requerido, 

INTIME-SE a parte requerente, através de seus advogado, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente.

INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43093 Nr: 376-66.2017.811.0047

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdEdFD, FMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 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. 12/14.Por consequência, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios, consoante 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-SE 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, 28 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31565 Nr: 340-63.2013.811.0047

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Sinair Alves de Brito, Gestora Judiciário Substituta, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte autora intimado, a fim de que se manifeste 

nos autos requerendo o que entender pertinente.

Jauru, 19 de dezembro de 2017.

Sinair Alves de Brito

Gestora Judiciário Substituta

Autorizada pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35416 Nr: 317-49.2015.811.0047

 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: APdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3.498-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA - 

OAB:13836, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, como 

consequência, julgo extinto o feito, com apreciação do mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Ante a sucumbência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.Em tempo, RETIFIQUE-SE o nome da requerida 

no Sistema Apolo, devendo constar seu nome de solteira: AUREA MARIA 

DE JESUS.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 15 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36137 Nr: 647-46.2015.811.0047

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rainério Espíndola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B

 Vistos

Tendo em vista a apresentação de recurso de Apelação, devidamente 

acompanhado das razões e das contrarrazões, REMETAM-SE os 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens, consoante disposição do § 3º, do art. 1.010 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37526 Nr: 1098-71.2015.811.0047

 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: FRANCISNEIDE COSTA VILAÇA, Marilza Medeiros dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enércia Monteiro dos Santos, Prefeitura 

Municipal de Jauru

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada por não vislumbrar, no 

ato impugnado, ilegalidade ou abuso de poder que pudesse ensejar 

ofensa a eventual direito das impetrantes e, de conseguinte, EXINGO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.ISENTO as partes do pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 

do STJ.REMETA-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 28 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38006 Nr: 1273-65.2015.811.0047

 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: MAdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 96, INTIME-SE o requerente, por 

intermédio de sua advogada constituída, via DJe, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar endereço atualizado da requerida, com o fito de 

triangularizar a relação processual, sob pena de extinção do processo.

Regularmente cumprida a diligência suso mencionada, VOLTEM os autos 

conclusos para designação de audiência de conciliação, nos termos do 

art. 695, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38154 Nr: 1322-09.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Soares de Aguiar - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

condenar Agnaldo Rodrigues, brasileiro, casado, eletricista, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 14704730 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o 

nº 998.138.041-10, natural de Jauru/MT, nascido aos 04/02/1982, filho de 

Maria Rita Rodrigues e Valdezi Rodrigues, como incurso nos delitos 

previstos no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c art. 5º, I, da Lei 

11.304/06.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 04 de janeiro de 

2018.Angela Maria Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40921 Nr: 881-91.2016.811.0047

 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: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINÍCIOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Por prudência, antes de analisar o requerimento formulado pela parte 

autora às fls. 80 dos autos, em cumprimento ao art. 256, § 3°, do CPC, 

DETERMINO que sejam efetivadas diligências nos sistemas Infojud e 

Renajud com a finalidade de se obter informações acerca da localização 

da parte requerida.

Havendo informação de endereço que ainda não foi diligenciado, 

DETERMINO que a Secretaria providencie o integral cumprimento da 

decisão de fls. 68/69 dos autos, efetivando a citação do requerido no 

novo endereço informado.

Não havendo informação nova acerca da localização do requerido, 

REMETAM-ME os autos conclusos para análise do pedido de fls. 80 dos 

autos.

INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 26 de dezembro de 2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41063 Nr: 957-18.2016.811.0047

 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: Auto Posto São Cristóvão LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karlos Lock - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 957-18.2016.811.0047 – Cód. 41063

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: Auto Posto São Cristóvão LTDA

INTERESSADOS: D. F. de Queiroz Contabilidade; Donizete Ferreira de 

Queiroz

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Classe I – Credores Trabalhistas: 

ALESSANDRO FERREIRA CABRAL, ELIANE FERREIRA NETO, ILDA 

HILARIA DA SILVA, JOVELINO JUNIO OLIVEIRA ZORZAL E ROSANA 

APARECIDA ROCHA; Classe II – Credores com Garantia Geral: não há 

credores; Classe III – Credores Quirografários: BANCO TOPAZIO S.A., 

TEXA DO BRASIL LTDA, TEXSA DO BRASIL LTDA, ALFA 

CONTABILIDADE, JOSE VALDECI DA SILVA, BANCO DO BRASIL, BANCO 

SICREDI, JOAQUIM RAIMUNDO NETO, SMALL DISTRIB. DERIV. PETROLEO 

LTDA, SOUZA COMERCIO DE PROD. AUTOMOTIVOS, MANOEL BARROS, 
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VIVO S.A., VANIA CRISTINA FILHO, A. F. GARCIA ME – MATRIZ, 

CARNEIRO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CENTRO OESTE COM. 

LUBRIFICANTES LTDA, DMC BENTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES; EVERMAX LUB. LOGIST. E 

DISTR. DE PEÇAS E D, FABRÍCIO DE FREITAS, FERRAGENS RIBEIRO LTDA 

– FILIAL 0001, GILMAR CASSIANO DA SILVA, GIRUX FABR QUIMICA PETR 

E DERIV. LTDA, GOMES DE LIMA E CIA LTDA EPP, JUSCINEI DA SILVA 

NAGLIAT – ME, LINX SISTEMA E CONSULTORIA LTDA, LOJÃO DOS 

MÓVEIS LTDA, MAQTEC MANUT DE BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS, OSCAR 

ADOLFO VELASCO HALLENS, REGINALDO DA SILVA MELLO ME, 

RENATO CESAR SILVA ELOY, SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM., 

ÚNICO SUPERMERCADO LTDA, V. ORLANDO DE ALMEIDA – EPP.

FINALIDADE: Dar ciência da relação de credores apresentados pelo 

Administrador Judicial, bem como avisá-los sobre o recebimento do plano 

de recuperação judicial para eventuais objeções nos termos do art. 55 da 

Lei 11.101/2005.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição. Cuida-se de Recuperação 

Judicial intentada por Auto Posto São Cristóvão Ltda. Compulsando os 

autos, verifica-se que houve juntada da relação de credores apresentada 

pelo Administrador Judicial. (fls. 615/618), bem como apresentação do 

plano de recuperação judicial. (fls. 516/611), pela parte autora. Desta feita, 

certifique-se a tempestividade da apresentação do Plano de Recuperação 

Judicial, nos termos do artigo 53, da Lei 11.101/2005. Em sendo 

tempestiva, publiquem-se editais contendo a relação de credores 

apresentada pelo Administrador Judicial (fls. 615/618), bem como 

contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de 

recuperação judicial de fls. 516/611, para eventuais objeções, nos termos 

do artigo 55, da Lei 11.101/2005. Proceda a Secretaria o cadastro dos 

Advogados das partes interessadas no sistema. 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, Danielle De La 

Fuente Goltara Gil, Analista Judiciário, digitei.

Jauru - MT, 6 de julho de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1143 Nr: 5-16.1991.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABNER SALDANHA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dalvo Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE - OAB:OAB MG 74307B, Vanilza Balbino Vieira - 

OAB:4607-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 10 de janeiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1143 Nr: 5-16.1991.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABNER SALDANHA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dalvo Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE - OAB:OAB MG 74307B, Vanilza Balbino Vieira - 

OAB:4607-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 Vistos.

Por prudência, antes de deliberar sobre o pedido de alienação dos bens 

penhorados, DETERMINO, com fundamento no art. 873, inciso II, do CPC, 

que seja efetivada nova avaliação sobre os bens indicados à penhora às 

fls. 157 dos autos, nota-se que tal medida se mostra pertinente, uma vez 

que já decorreu um lapso temporal superior a 06 (seis) anos da última 

avaliação efetivada nos autos (fls. 191/194).

Após, a efetiva avaliação dos imóveis, INTIMEM-SE as partes, através de 

seus advogados, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca da avaliação, nos termos do art. 874, do CPC.

Havendo manifestação de qualquer das partes, INTIME-SE a parte 

adversa, através de seus advogados, via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender pertinente, 

REMETAM-SE, os autos conclusos para deliberação.

Na havendo manifestação das partes, fato que deverá ser certificado nos 

autos, INTIME-SE a parte exequente, através de seus advogados, via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do 

interesse em adjudicar os bens penhorados (art. 876 e 877, do CPC), em 

caso negativo, REMETAM-SE os autos conclusos para análise do pedido 

de alienação dos bens penhorados.

 INTIMEM-SE as partes, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5680 Nr: 714-60.2005.811.0047

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

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

 PARTE AUTORA: Josefa Leite da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de p. 338, INTIME-SE o meirinho 

responsável pelo cumprimento das diligências no presente feito para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova a devolução do mandado que se 

encontra em seu poder devidamente cumprido ou justifique os motivos do 

descumprimento, sob pena de instauração de procedimento administrativo 

para apurar eventual desídia funcional.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 21 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8110 Nr: 347-02.2006.811.0047

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

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

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE SOUZA MIRANDA 

SOARES - Procuradora Federal - - OAB:OAB/MT 3.98

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de p. 192, INTIME-SE o meirinho 
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responsável pelo cumprimento das diligências no presente feito para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova a devolução do mandado que se 

encontra em seu poder devidamente cumprido ou justifique os motivos do 

descumprimento, sob pena de instauração de procedimento administrativo 

para apurar eventual desídia funcional.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 21 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30758 Nr: 594-70.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marciana Domingos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente impugnação, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por ter a parte impugnada 

sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a Autarquia impugnante 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor 

controvertido (honorários sucumbenciais). Sem condenação em custas e 

despesas processuais, a teor da Lei 7.603/01. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Ocorrendo o trânsito e julgado desta decisão, conforme 

disposição contida no artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, 

caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 de Junho de 

2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, determino a EXPEDIÇÃO de 

PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.Atente-se 

a Secretaria para o cumprimento da Resolução Presi 32 do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, a qual institui o sistema eletrônico de 

requisições de pagamento – e-PrecWeb como meio oficial e exclusivo para 

emissão de ofícios requisitórios (precatórios e RPVs) de quantia certa a 

que for condenada a Fazenda Pública. Em sendo o valor exequendo 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, deverá ocorrer substituição do 

Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo 

do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal.Por fim, 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 da 

parte, referente aos honorários sucumbenciais.Após, com a chegada do 

ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se nova vista à 

parte impugnada. Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 29 de dezembro de 2017.Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31531 Nr: 304-21.2013.811.0047

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

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

 PARTE AUTORA: Zilda de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento/execução de sentença apresentado por Zilda de 

Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Regularmente intimado, o exequente manifestou-se às fls. 149/150, 

concordando com a planilha de cálculos apresentada pela parte 

executada.

 Destarte, considerando a concordância expressa da parte exequente, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 137/139, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.

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.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32639 Nr: 1519-32.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Fernandes da Cunha Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS 

D´OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selma Fernandes da Cunha - 

OAB:OAB/MT 15600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 Vistos.

As partes devidamente intimadas para se manifestarem acerca da 

nomeação do perito, não se opuseram.

Dessa monta, cumpra-se integralmente a decisão exarada às p. 140/141, 

a fim de que se proceda à intimação do perito nomeado, para que se 

manifeste.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32871 Nr: 203-47.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei de Jesus

 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.

Cuida-se de Execução de Sentença movida por Vanderlei de Jesus em 

face do INSS, objetivando o recebimento do valor de R$ 35.123,30 (trinta e 

cinco mil e cento e vinte e três reais e trinta centavos), conforme memorial 

de cálculo acostado à p. 163.

Os demais requisitos do artigo 534 do CPC foram devidamente cumpridos.

Em sendo assim, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de Cumprimento de Sentença contra 

Fazenda Pública.

Nos termos do artigo 535 do CPC, INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32956 Nr: 284-93.2014.811.0047

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

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

 PARTE AUTORA: RdAM, MSdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região acostado às p. 162/163, noticiando o efetivo pagamento da 

requisição de pequeno valor, EXPEÇA-SE os competentes alvarás de 

levantamento.

INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora acerca da expedição do alvará 

dos valores que lhe são devidos.

Considerando que a procuração constante nos autos possui cláusula 

específica outorgando poderes para receber valores e dar quitação, 

autorizo a retirada do alvará pelo procurador da parte, devendo prestar 

contas dos valores pertencentes à autora, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir do efetivo levantamento.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, volvam-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33149 Nr: 464-12.2014.811.0047

 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: Eva Rita de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 11 de janeiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35295 Nr: 261-16.2015.811.0047

 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: TIAGO VIANA SAMINEZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 27 de dezembro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35962 Nr: 580-81.2015.811.0047

 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: MUNICÍPIO DE JAURU - MT, Enércia Monteiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE DOS 

SANTOS SILVA - OAB:14696, LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - 

OAB:14377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 VistosAnalisando detidamente os autos, verifica-se que o requerido, 

arguiu, entre outras, a preliminar de incompetência absoluta do juízo para 

processar e julgar a presente ação de improbidade administrativa, em que 

se apura irregularidades na utilização das verbas públicas federais que 

foram repassadas pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA - por 

intermédio de Convênio nº 612/2008 e no TC/PAC nº 020/2012 - e 

incorporado ao patrimônio da Fazenda Pública Municipal. Em que pese ter 

ocorrido a transferência da verba ao patrimônio municipal, no âmbito civil, 

não pode se impor de maneira absoluta a competência da Justiça Estadual, 

consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no qual se 

destaca a mitigação das súmulas 208 e 209/STJ, in verbis.A propósito, a 

súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “Compete à Justiça 

Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a 

presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas 

públicas”.Desta feita, por cautela, antes de apreciar as preliminares 

arguidas em contestação e o mérito da questão, DETERMINO a EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIOS à Procuradoria Geral Federal Especializada - FUNASA - e à 

Procuradoria da República em Cáceres/MT, para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, MANIFESTEM se possuem interesse jurídico que justifique a 

intervenção na presente demanda.Saliento que os respectivos ofícios 

deverão ser instruídos com cópia da petição inicial e dos documentos que 

a acompanham; despacho que deferiu a concessão da liminar, bem como 

do despacho que recebeu a petição inicial; contestação; manifestação do 

Ministério Público, bem como do presente despacho.Aportado aos autos 

as respostas atinente aos ofícios, VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 15 de janeiro de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36101 Nr: 631-92.2015.811.0047

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdS, MdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Vistos.

Primeiramente, ante a ausência de comprovação idônea acerca das 

alegações formuladas pelo executado às fls. 96 dos autos e, em 

consonância com o parecer ministerial, REJEITO as justificativas 

apresentadas.

No mais, antes de analisar os demais pedidos formulados pelo Ministério 

Público às fls. 110 dos autos, DETERMINO a remessa dos autos à 

Contadoria Judicial para atualização da planilha de débitos alimentar.

Após, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

INTIME-SE o executado, através de sua advogada, via DJE, para que fique 

ciente da presente decisão.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 21 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41583 Nr: 1287-15.2016.811.0047

 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 OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Grizoste de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhido mediante Guia de Pagamento, emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 27 de dezembro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41948 Nr: 1478-60.2016.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAIR MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em homenagem ao princípio do melhor interesse da criança e, 

ainda, acolhendo requerimento do Presentante do Ministério Público, 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 02 de abril de 

2018, às 13h30min.CITEM-SE e INTIMEM-SE a parte Ré, para 

comparecerem à audiência de conciliação. A ausência injustificada é 

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. As partes deverão estar acompanhadas de seus advogados e 

caso não possuam condições, serão nomeados Advogados Dativos em 

seu favor. Decorrido o prazo para contestação e devidamente certificado, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

a este Juízo manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção).No mais, DETERMINO a realização de estudo 

social, sem aviso prévio, no ambiente familiar da genitora da menor, 

devendo o referido relatório ser entregue antes da realização da audiência 

de conciliação designada.INTIME-SE a parte autora, através de seu 

advogado, via DJE para que, fique ciente e compareça a solenidade 

designada.Dê-se ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 26 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43932 Nr: 884-12.2017.811.0047

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arquimedes Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A, BRUNO 

RAFAEL NEVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhido mediante Guia de Pagamento, emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 8 de janeiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31512 Nr: 283-45.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeno Pedroso Baltazar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

Considerando o teor da petição de fls. 165/166 dos autos, ABRA-SE 

vistas ao Ministério Público para que se manifeste.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 21 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33174 Nr: 486-70.2014.811.0047

 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: José Filho Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento/execução de sentença apresentada por José 

Filho Neto em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

O TRF às p. 134/135 julgou extinto o processo com resolução do mérito e 

homologou a proposta de acordo oferecida pelo Executado às p. 125/130 

e aceita pelo Exequente à p. 132.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.

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 
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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.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38788 Nr: 127-52.2016.811.0047

 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: Fabiana Lopes Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imaculada Conceição Fernandes Costa, 

Enércia Monteiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE DOS 

SANTOS SILVA - OAB:14696, Leôncio Pinheiro da Silva Neto - 

OAB:14377/O, PAULO CEZAR REBULI - OAB:7565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada por não vislumbrar, no 

ato impugnado, ilegalidade ou abuso de poder que pudesse ensejar 

ofensa a eventual direito da impetrante e, de conseguinte, EXTINGO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.SEM CUSTAS e HONORÁRIOSS, nos termos do art. 10, 

inciso XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei nº 

12.016/2009.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº  12/2017-CGJ.CUMPRA-SE,  exped indo o 

necessário.Jauru/MT, 15 de janeiro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-15.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010038-15.2017.8.11.0047 REQUERENTE: CLAUDIA MARIA RODRIGUES 

TEIXEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Considerando o teor da 

petição e documentos (id. n.º 6091203 e 6091212), DETERMINO a 

intimação da parte autora, através de seu advogado, via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca de seu teor, nos termos 

do art. 437, § 1°, do CPC. Apresentada manifestação ou decorrido o 

prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos 

conclusos. INTIMEM-SE, via DJE. CUMPRA-SE. Jauru/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-09.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

D M C BENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010019-09.2017.8.11.0047 REQUERENTE: D M C BENTO MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO - EPP REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, PVC BRAZIL 

INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A Vistos. Primeiramente, 

CERTIFIQUEM a tempestividade das contestações apresentadas nos 

autos. Sendo tempestivas, INTIME-SE a parte autora, através de sua 

advogada, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação. Sendo intempestivas, INTIME-SE a parte autora, através de 

sua advogada, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos requerendo o que entender pertinente. Apresentada 

manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM-ME os autos conclusos. INTIMEM-SE, via DJE. 

CUMPRA-SE. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janzeski 

Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-40.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO LUIZ LEOCADIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000008-40.2017.8.11.0047 REQUERENTE: AGOSTINHO LUIZ LEOCADIO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Por prudência, como forma de se evitar futuras nulidades por 

cerceamento de defesa, INTIMEM-SE as partes, através de seus 

advogados para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência sob pena de serem 

indeferidas. Consigno que o transcurso ‘in albis’ do prazo acima 

mencionado sem a manifestação das partes, será interpretado como 

desinteresse na produção de provas e acarretará o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355 do NCPC. INTIMEM-SE, via DJE. 

CUMPRA-SE. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janzeski 

Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000003-18.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLON RICARDO GOMES PIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A (ADVOGADO)

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORSI & RODRIGUES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000003-18.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MARLLON RICARDO GOMES 

PIO REQUERIDO: CORSI & RODRIGUES LTDA - ME Vistos. Por prudência, 

como forma de se evitar alegação de nulidade por cerceamento de 

defesa, INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência sob pena de serem indeferidas. Consigno que, 

o transcurso ‘in albis’ do prazo acima mencionado sem a manifestação das 
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partes, será interpretado como desinteresse na produção de provas e 

acarretará o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do 

NCPC. INTIMEM-SE, via DJE. CUMPRA-SE. Jauru/MT, 19 de dezembro de 

2017. Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-39.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000021-39.2017.8.11.0047 REQUERENTE: EVALDO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. CUMPRA-SE, 

integralmente, a sentença proferida nos autos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janzeski 

Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-94.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELMA PERRUT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010132-94.2016.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA DELMA PERRUT DA 

SILVA REQUERIDO: AMERICAN AIRLINES Vistos. Por prudência, como 

forma de se evitar alegação de nulidade por cerceamento de defesa, 

INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indiquem as provas que pretende 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 será interpretado como desinteresse na 

produção de provas e acarretará o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355 do NCPC. INTIME-SE, via DJE. CUMPRA-SE. Jauru/MT, 

19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000057-81.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BEDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SCARANTE LOPES OAB - MT23258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000057-81.2017.8.11.0047 REQUERENTE: WELLINGTON BEDONI 

REQUERIDO: JOSE MARTINS DA SILVA Vistos. CERTIFIQUE-SE o decurso 

do prazo para apresentação de impugnação. No mais, por prudência, 

como forma de se evitar alegação futura de nulidade por cerceamento de 

defesa, INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência sob pena de serem 

indeferidas. Consigno que o transcurso ‘in albis’ do prazo acima 

mencionado será interpretado como desinteresse na sua produção de 

provas e acarretará o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355 do NCPC. INTIMEM-SE, via DJE. CUMPRA-SE Jauru/MT, 19 de 

dezembro de 2017. Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000039-60.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000039-60.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE JAURU Vistos Antes de apreciar o pleito ministerial 

formulado no id n. 9268849, DETERMINO, à Secretaria, que CERTIFIQUE a 

tempestividade da contestação apresentada pelo requerido Município de 

Jauru/MT. Igualmente, CETIFIQUE-SE se o Estado de Mato Grosso foi 

devidamente intimado e se apresentou contestação no prazo legal. Após, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000181-64.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000181-64.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

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 nomeada para patrocinar os interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, compulsando os autos verifica-se que o presente 

feito se submete ao rito procedimental e 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 

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 

apresentar a 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 que a exequente estará isenta do pagamento de 

custas processuais, nos moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. 
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Diante de tais fundamentos, ACOLHO o pedido inicial, para 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, fato que deverá ser certificado, 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, na 

sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. Havendo impugnação, 

CERTIFIQUE-SE a sua tempestividade e VOLVAM-ME os autos conclusos 

para deliberação. Saliento que, antes da efetivação da intimação da 

Fazenda Pública, a parte exequente deverá ser INTIMADA, via DJE, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que 

deu(deram) origem à presente execução, mediante termo de entrega que 

deverá ser juntado aos autos, aplicação analógica do Enunciado n.º 126 

do Fonaje. Não havendo entrega do título, fato que deverá ser certificado 

nos autos, REMETAM-ME os autos para deliberação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000182-49.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000182-49.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

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 nomeada para patrocinar os interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, compulsando os autos verifica-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 referida 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, dispõe o 

Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá/MT, que 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 da 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 que a exequente estará isenta 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 da 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, fato que deverá ser certificado, 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 e, na 

sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. Havendo impugnação, 

CERTIFIQUE-SE a sua tempestividade e VOLVAM-ME os autos conclusos 

para deliberação. Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a 

parte exequente deverá ser INTIMADA, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à 

presente execução, mediante termo de entrega que, deverá ser juntado 

aos autos, aplicação analógica do Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não 

ocorrendo a entrega do título, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000180-79.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000180-79.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

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 nomeada para patrocinar os interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, compulsando os autos verifica-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 referida 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, dispõe o 

Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá/MT, que 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 da 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 que a exequente estará isenta 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 da 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, fato que deverá ser certificado, HOMOLOGO, desde já, os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 269 de 760



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 e, na 

sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. Havendo impugnação, 

CERTIFIQUE-SE a sua tempestividade e VOLVAM-ME os autos conclusos 

para deliberação. Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a 

parte exequente deverá ser INTIMADA, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à 

presente execução, mediante termo de entrega que, deverá ser juntado 

aos autos, aplicação analógica do Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não 

ocorrendo a entrega do título, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000179-94.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000179-94.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

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 nomeada para patrocinar os interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, compulsando os autos verifica-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 referida 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, dispõe o 

Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá/MT, que 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 da 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 que a exequente estará isenta 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 da 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, fato que deverá ser certificado, 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 e, na 

sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. Havendo impugnação, 

CERTIFIQUE-SE a sua tempestividade e VOLVAM-ME os autos conclusos 

para deliberação. Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a 

parte exequente deverá ser INTIMADA, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à 

presente execução, mediante termo de entrega que, deverá ser juntado 

aos autos, aplicação analógica do Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não 

ocorrendo a entrega do título, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000178-12.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000178-12.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

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 nomeada para patrocinar os interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, compulsando os autos verifica-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 referida 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, dispõe o 

Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá/MT, que 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 da 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 que a exequente estará isenta 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 da 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, fato que deverá ser certificado, 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 
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que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente, sob pena de arquivamento e, na 

sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. Havendo impugnação, 

CERTIFIQUE-SE a sua tempestividade e VOLVAM-ME os autos conclusos 

para deliberação. Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a 

parte exequente deverá ser INTIMADA, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à 

presente execução, mediante termo de entrega que, deverá ser juntado 

aos autos, aplicação analógica do Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não 

ocorrendo a entrega do título, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000171-20.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000171-20.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT 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. Pois bem, compulsando os autos verifica-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 referida 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, dispõe o 

Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá/MT, que 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 da 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 que a exequente estará isenta 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 da 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, fato que deverá ser certificado, 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 e, na 

sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. Havendo impugnação, 

CERTIFIQUE-SE a sua tempestividade e VOLVAM-ME os autos conclusos 

para deliberação. Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a 

parte exequente deverá ser INTIMADA, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à 

presente execução, mediante termo de entrega que, deverá ser juntado 

aos autos, aplicação analógica do Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não 

ocorrendo a entrega do título, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000052-59.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000052-59.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos. Primeiramente, considerando que a parte executada foi 

devidamente citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo(a) exequente na petição inicial. No mais, considerando 

a edição do Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o processamento e 

o pagamento das requisições de pequeno valor, 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, 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 e, na sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de 

dezembro de 2017. Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-93.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010145-93.2016.8.11.0047 REQUERENTE: BEATRIZ LEITE RIBEIRO 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. Primeiramente, tendo em 

vista que houve o pedido de cumprimento de sentença, determino à 

Secretaria que proceda a imediata conversão do tipo do processo no 

sistema informatizado PJE, conforme dicção dos artigos 348 e 349, da 

CNGC. Acolho a manifestação do id n. 8182572 como cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95. Intime-se a 

parte executada na pessoa de seu Ilustre advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor de R$ 329,94 (trezentos e vinte nove reais e noventa e 

quatro centavos), referente ao valor do produto adquirido pela reclamante. 

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), consignando que, 

no mesmo prazo poderá o executado apresentar embargos nos mesmos 

autos (art. 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95). Caso não efetuado o 

pagamento no prazo, fato que deverá ser certificado, INTIME-SE a parte 

exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste 

aos autos memorial atualizado da dívida, fazendo incidir a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, promovendo o 

prosseguimento do feito com a indicação de bens para a satisfação do 
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débito, sob pena de extinção do processo nos termos do § 4º, do art. 52, 

da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de 

dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010042-52.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010042-52.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: RAYDY ROBERTA BOTON 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte executada foi devidamente 

citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo(a) exequente na petição inicial. Primeiramente, considerando que a 

parte executada foi devidamente citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados pelo(a) exequente na petição inicial. No mais, 

considerando a edição do Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o 

processamento e o pagamento das requisições de pequeno valor, 

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, 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 e, na 

sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria 

Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010044-22.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010044-22.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte executada foi devidamente 

citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo(a) exequente na petição inicial. Primeiramente, considerando que a 

parte executada foi devidamente citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados pelo(a) exequente na petição inicial. No mais, 

considerando a edição do Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o 

processamento e o pagamento das requisições de pequeno valor, 

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, 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 e, na 

sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria 

Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010091-64.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010091-64.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte executada foi devidamente 

citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo(a) exequente na petição inicial. No mais, considerando a edição do 

Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o processamento e o pagamento 

das requisições de pequeno valor, 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, 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 e, na sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de 

dezembro de 2017. Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-05.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CARBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010136-05.2014.8.11.0047 REQUERENTE: APARECIDO CARBO 

REQUERIDO: SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME Vistos. 

Primeiramente, tendo em vista que houve protocolo de cumprimento de 

sentença, determino à Secretaria que proceda à conversão do tipo do 

processo no sistema informatizado PJE, conforme dicção dos artigos 348 

e 349, da CNGC. Acolho o pedido de cumprimento de sentença nos termos 

do art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95. EXPEÇA-SE carta precatória para a 

Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, com a finalidade de INTIMAR 

a parte executada, pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado no ID n. 

9451232. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), 

consignando que, no mesmo prazo poderá o executado apresentar 

embargos nos mesmos autos (art. 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95). Caso 

não efetuado o pagamento no prazo legal, fato que deverá ser certificado, 

INTIME-SE a parte exequente, através do seu advogado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos memorial atualizado da dívida, 

fazendo incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, bem como promova o regular andamento do feito, com a 

indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do § 4º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado do 

FONAJE n. 75. Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru-MT, 19 de 

dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010107-18.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010107-18.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte executada foi devidamente 

citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo(a) exequente na petição inicial. No mais, considerando a edição do 

Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o processamento e o pagamento 

das requisições de pequeno valor, 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, 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 e, na sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de 

dezembro de 2017. Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010084-72.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010084-72.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte executada foi devidamente 

citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo(a) exequente na petição inicial. No mais, considerando a edição do 

Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o processamento e o pagamento 

das requisições de pequeno valor, 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, 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 e, na sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de 

dezembro de 2017. Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010088-12.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010088-12.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte executada foi devidamente 

citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo(a) exequente na petição inicial. No mais, considerando a edição do 

Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o processamento e o pagamento 

das requisições de pequeno valor, 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, 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 e, na sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de 

dezembro de 2017. Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010052-96.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010052-96.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte executada foi devidamente 

citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo(a) exequente na petição inicial. No mais, considerando a edição do 

Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o processamento e o pagamento 

das requisições de pequeno valor, 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, 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 e, na sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de 

dezembro de 2017. Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010047-74.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010047-74.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte executada foi devidamente 

citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo(a) exequente na petição inicial. No mais, considerando a edição do 

Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o processamento e o pagamento 

das requisições de pequeno valor, 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, INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 
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andamento do feito requerendo o que entender pertinente, sob pena de 

arquivamento e, na sequência, REMETAM-ME os autos conclusos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de 

dezembro de 2017. Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010048-59.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010048-59.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte executada foi devidamente 

citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo(a) exequente na petição inicial. No mais, considerando a edição do 

Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o processamento e o pagamento 

das requisições de pequeno no valor, 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 do oficio requisitório, devidamente acompanhados 

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. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010045-07.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010045-07.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte executada foi devidamente 

citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo(a) exequente na petição inicial. No mais, considerando a edição do 

Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o processamento e o pagamento 

das requisições de pequeno no valor, 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 do oficio requisitório, devidamente acompanhados 

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. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000006-70.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON (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: 

1000006-70.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: RAYDY ROBERTA BOTON 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Primeiramente, 

considerando que a parte executada foi devidamente citada e permaneceu 

inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo(a) exequente na 

petição inicial. No mais, considerando a edição do Provimento n.º 11/2017 

que dispõe sobre o processamento e o pagamento das requisições de 

pequeno no valor, 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 do oficio 

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. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janzeski 

Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010049-44.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010049-44.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte executada foi devidamente 

citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo(a) exequente na petição inicial. No mais, considerando a edição do 

Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o processamento e o pagamento 

das requisições de pequeno no valor, 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 do oficio 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. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010108-03.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010108-03.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte executada foi devidamente 

citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo(a) exequente na petição inicial. No mais, considerando a edição do 

Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o processamento e o pagamento 

das requisições de pequeno no valor, 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 do oficio 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. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-33.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010106-33.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte executada foi devidamente 

citada e permaneceu inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo(a) exequente na petição inicial. No mais, considerando a edição do 

Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o processamento e o pagamento 

das requisições de pequeno no valor, 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 do oficio 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. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-75.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DE SOUZA DO CARMO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010034-75.2017.8.11.0047 REQUERENTE: M. A. DE SOUZA DO CARMO - 

ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Antes de deliberar sobre 

o pedido de antecipação de tutela, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos 

formulados na petição id n.º 8150020 para o fim de: a) DETERMINAR a 

expedição de ofício direcionado à agência do Banco do Brasil S/A, 

localizada na cidade de Araputanga/MT, solicitando a remessa dos dados 

cadastrais da correntista MARIA APARECIDA A. DA SILVA, titular da 

conta bancária n.º 15.567-5, da referida agência, com fundamento no § 1°, 

do art. 319, do CPC; b) INDEFERIR os demais pedidos formulados, tendo 

em vistas que este não é o momento processual oportuno. Após, com a 

juntada da resposta ao oficio, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-97.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUIMEDES APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN MANSANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010039-97.2017.8.11.0047 REQUERENTE: ARQUIMEDES APARECIDO 

DOS SANTOS REQUERIDO: RENAN MANSANO DE OLIVEIRA Vistos. 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, indicando a pertinência e o objetivo de 

sua realização, sob pena de preclusão. Após o decurso do prazo 

assinalado, que deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos, 

para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 19 de 

dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-68.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TENILSON PAULO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000032-68.2017.8.11.0047 REQUERENTE: TENILSON PAULO ARAUJO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Devidamente intimado para 

promover a emenda da inicial nos termos da decisão proferida no id 

8030134, o reclamante apresentou manifestação no id 8166698, pugnando 

pela juntada de documento com o objetivo de demonstrar ser o titular da 

linha telefônica de número (65) 9.9930-9133, bem como comprovar seu 

endereço. Ocorre que o documento aludido não foi juntado ao feito. Sendo 

assim, REITERE-SE a intimação da parte reclamante, por intermédio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra integralmente a 

decisão proferida no id 8166698, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru-MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-15.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010146-15.2015.8.11.0047 REQUERENTE: JOSE AUGUSTO LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

NOROESTE MT Vistos. Primeiramente, DETERMINO que a secretaria tome 

as providências devidas no sentido de retificar a distribuição do feito, 

fazendo constar que se tratar de processo que visa o cumprimento da 

sentença. Na sequênncia, considerando que a parte exequente acostou 

aos autos o memorial de cálculo da dívida (id. n.º 8149108) e, sendo a 

nova citação dispensada, nos termos do art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, 

DETERMINO a intimação da parte executada, Sr. JOSÉ AUGUSTO LOPES 

DOS SANTOS, por mandado para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir o 

julgado, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação (art. 523, § 1°, do CPC), consignando que, no mesmo 

prazo poderá o executado apresentar embargos nos mesmos autos (art. 

52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95). Caso não efetuado o pagamento no 

prazo, fato que deverá ser certificado, INTIME-SE a parte exequente, 

através de seu advogado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste 

aos autos memorial atualizado da dívida, fazendo incidir a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como requeira o que 

entender pertinente. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 22 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-26.2012.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ROCHA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

CEMAT - Centrais Elétricas de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010068-26.2012.8.11.0047 EXEQUENTE: ORLANDO ROCHA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

DEFIRO o pedido formulado pelo exequente (id. n.º 10657929), para tanto 

DETERMINO a expedição do competente alvará de levantamento, 

fazendo-se consignar os dados informados no referido expediente. Após, 

INTIME-SE a parte exequente, através de seus advogados para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito requerendo o que 

entender pertinente. Consigno que, o transcurso ‘in albis’ do prazo será 

entendido como concordância tácita acerca do pagamento efetuado, 

acarretando a extinção do feito pelo pagamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 28 de dezembro de 2017. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-50.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA APARECIDA RAIMUNDO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010079-50.2015.8.11.0047 REQUERENTE: SELMA APARECIDA 

RAIMUNDO FIGUEIREDO REQUERIDO: AGUAS DE JAURU 

ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. Vistos. Considerando o retorno 

dos autos da Egrégia Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, 

DETERMINO a intimação das partes, através de seus advogados, via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze), se manifestem nos autos requerendo o 

que entender pertinente, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo 

sem manifestação, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM 

os autos ao arquivo com as baixas e cautelas de estilo. Aportando aos 

autos manifestação das partes, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

28 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-11.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA DE LAIA CORDEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010047-11.2016.8.11.0047 REQUERENTE: EDILEUZA DE LAIA CORDEIRO 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. DEFIRO o pedido formulado pelo 

exequente (id. n.º 10419399), para tanto DETERMINO a expedição do 

competente alvará de levantamento, fazendo-se consignar os dados 

informados no referido expediente. Após, INTIME-SE a parte autora, 

através de seu advogado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova 

o andamento do feito requerendo o que entender pertinente. Consigno que 

o transcurso ‘in albis’ do prazo será entendido como concordância tácita 

acerca do pagamento efetuado, acarretando a extinção do feito pelo 

pagamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

28 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-28.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FIALHO BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO)

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO)

ROOZEVELT INACIO MAMEDES JUNIOR OAB - MT0019735A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010020-28.2016.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA APARECIDA FIALHO 

BARCELOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Considerando o 

retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, 

DETERMINO a intimação das partes, através de seus advogados, via DJE 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze), se manifestem nos autos 

requerendo o que entender pertinente, sob pena de arquivamento. 

Decorrido o prazo sem manifestação, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM os autos ao arquivo com as baixas de estilo. Aportando 

aos autos manifestação das partes, REMETAM-ME conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 
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28 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000026-61.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DOS SANTOS SORRILLO OAB - SP249862 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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: 

1000026-61.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS 

EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Considerando o decurso do prazo para que o Estado de Mato Grosso se 

manifestasse nos autos, DETERMINO a intimação da parte, através de 

seus advogados, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze), se manifeste 

nos autos requerendo o que entender pertinente. Aportando aos autos 

manifestação ou decorrido o prazo in albis, fato que deverá ser 

certificado, REMETAM-ME os autos conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 28 de dezembro de 2017. Angela Maria 

Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-57.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMERINDO DOS SANTOS NETO OAB - MT0003910A (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)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010139-57.2014.8.11.0047 REQUERENTE: JOSE APARECIDO DE 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista o peticionado no 

id 5758124, bem como o comprovante de depósito no id 5758123, que 

informam o cumprimento voluntário da obrigação, INTIME-SE a parte 

reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar requerendo o 

que de direito. Em caso de anuência com o pagamento voluntário, deverá o 

reclamante fornecer os dados bancários necessários para transferência 

do valor. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, VOLTEM-ME os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 28 de 

dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-98.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PASCOAL DAVID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA REZENDE BOTELHO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000030-98.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: DANIEL PASCOAL DAVID 

EXECUTADA: ANITA REZENDE BOTELHO SILVA Vistos CITE-SE a 

executada para pagar a dívida apresentada, no prazo de 03 (três) dias, ou 

oferecer bens à penhora, caso o exequente não os tenha indicado, nos 

termos do art. 829, § 2°, do CPC. Não encontrada a executada, havendo 

bens de sua titularidade, incumbe ao exequente sempre que possível, 

indicar os bens suscetíveis de penhora, assim como dispõe (CPC, 798, II, 

“c”), devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder ao arresto de tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo de três dias 

sem que tenha a Executada efetuado o pagamento, deverá o oficial de 

justiça proceder imediatamente à PENHORA de bens, bem como sua 

AVALIAÇÃO, descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se 

o respectivo auto de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a 

Executada (art. 829, § 1º, c/c art. 841, ambos do CPC). No mesmo ato, 

deverá ser removido o bem penhorado, depositando-o conforme determina 

o art. 840, CPC. A Executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

por escrito ou verbalmente, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914, ‘caput’ e 1º, do CPC) até a data da audiência de 

conciliação, que será designada na hipótese de ser efetuada a penhora 

(art. 53 § 1º, Lei 9.099/95). Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, do CPC). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito e 

comprovado 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, do CPC). Cientifique-se a Executada, ainda, de que em 

audiência tentar-se-á, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do 

débito à vista, a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a 

imediata adjudicação do bem penhorado (art. 53, § 2º da Lei 9.099/95). 

INTIME-SE a parte autora, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 28 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-04.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR ADRIANO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (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):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010095-04.2015.8.11.0047 REQUERENTE: ADEVAIR ADRIANO GOMES 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Considerando o retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a intimação das 

partes, através de seus advogados, via DJE, para, no prazo de 15 

(quinze), se manifestarem nos autos requerendo o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem 

manifestação, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM os 

autos ao arquivo com as baixas de estilo. Aportando aos autos 

manifestação das partes, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

28 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-75.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA OLIVEIRA URBANSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DE SOUZA GRACIOTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010142-75.2015.8.11.0047 REQUERENTE: VALQUIRIA OLIVEIRA 

URBANSKI REQUERIDO: SOLANGE DE SOUZA GRACIOTE Vistos. 

Considerando que a exequente informou endereço atual da executada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora de bens, conforme determinado no ID n. 

5388622. Cadastre-se o novo endereço da parte executada nos autos. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru-MT, 28 de dezembro de 2017. 
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Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-69.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA CAMINHOES LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010177-69.2014.8.11.0047 REQUERENTE: TIAGO SILVA LOPES 

REQUERIDO: EXTRA CAMINHOES LTDA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos Considerando que foi bloqueado veículo 

através do sistema RENAJUD, determino a EXPEDIÇÃO de mandado de 

PENHORA e AVALIAÇÃO do veículo constritado no id 5386329, 

intimando-se, na mesma oportunidade a parte executada. Com a 

efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada 

para impugna-la, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 841 c/c 

917, § 1º, ambos do CPC, ouvindo-se a parte contrária em igual prazo. 

Frustrada a penhora, OUÇA-SE o exequente no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru-MT, 28 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-69.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MERCEARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO)

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010026-69.2015.8.11.0047 REQUERENTE: SEBASTIANA ROSA DA 

SILVA REQUERIDO: NOVO MUNDO MERCEARIA LTDA - ME Vistos. 

Considerando que as tentativas de penhora via sistema BacenJud e 

RenaJud, restaram infrutíferas, DETERMINO a intimação da parte 

autora/exequente, através de seus advogados, via DJE para que, no 

prazo de 15 (quinze), se manifestem nos autos requerendo o que 

entender pertinente, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem 

manifestação, fato que deverá ser certificado, REMETAM os autos ao 

arquivo com as baixas e cautelas de estilo. Aportando aos autos 

manifestação da parte exequente, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

28 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000112-32.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO JAURU LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

1000112-32.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: AUTO POSTO JAURU LTDA. 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE JAURU Vistos Cuida-se de Ação Monitória 

proposta pela empresa AUTO POSTO JAURU LTDA em face do MUNICÍPIO 

DE JAURU/MT, ambos devidamente qualificados nos autos. Em suma, 

alega a parte autora que no ano de 2012 participou de processo licitatório 

para fornecimento de combustíveis à parte requerida, regido pelo edital de 

n.º 27/2011, tendo se sagrado vencedora do certame. Informa que, 

forneceu as mercadorias durante todo o período de validade do processo 

licitatório, no entanto no mês de dezembro de 2012, último da gestão que 

regulara o processo de licitação, o gestor daquela época, deliberou pelo 

normal prosseguimento do processo, até a etapa de liquidação, porém, 

não efetuou o pagamento dos valores devidos. Menciona que, em razão 

da inadimplência demonstrada através da prova documental trazida ao 

processo, o município réu, é devedor da quantia líquida e certa, porém não 

exequível, devido ao ato de cancelamento dos empenhos, efetuado pela 

nova gestora municipal que assumiu o cargo no ano de 2013, no quantum 

de R$ 21.244,66 (vinte e um mil e duzentos e quarenta e quatro reais e 

sessenta e seis centavos). Vieram os autos conclusos para deliberação. 

É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos verifico 

ser perfeitamente possível a adoção da via eleita (Ação Monitória) contra 

a Fazenda Pública, tanto que tal possibilidade tem previsão na Súmula n.º 

339 do STJ que, assim estabelece: “É cabível ação monitória contra a 

Fazenda Pública”. Pois bem, em que pese ser possível o ajuizamento da 

ação monitória em face da fazenda pública, o seu processamento não 

pode ocorrer perante os Juizados Especiais. Explico. Conforme se verifica 

no Código de Processo Civil de 2015, a Ação Monitória esta disciplinada na 

Parte Especial do Código, mais especificamente, no Livro I, Título III, 

Capítulo XI, ou seja, figura no rol de procedimentos especiais. Ocorre que 

o Enunciado Cível n.º 08 do Fonaje, estabelece que, ‘in verbis’: “As ações 

cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos 

Juizados Especiais”. De antemão, se faz necessário ressalta que, embora 

o Enunciado supracitado figure no rol de enunciados cíveis sua aplicação 

na Vara da Fazenda Pública é perfeitamente possível, uma vez que o 

Enunciado da Fazenda Pública n.º 01 do Fonaje dispõe: “Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS)”. Nesse 

sentido, trago à baila a jurisprudência da Egrégia Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As 

ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis 

nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. 

(RI 513/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013)”. “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAR NO 

JUIZADO ESPECIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS 

DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Em observância aos critérios que orientam os processos que 

tramitam nesta Justiça Especializada, notadamente os da economia 

processual e celeridade, é possível a conversão da ação monitória, que 

tem rito incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, em 

ação de execução, quando o título preenche os requisitos legais. 

Sentença mantida. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

201656820128110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)”. Assim, o reconhecimento da 

incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar 

e julgar a presente demanda é a medida que se impõe. Dessa forma, 

RECONHEÇO a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

da Comarca de Jauru (PJE) para processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, DECLINO da competência em favor da Justiça Comum 

da Comarca de Jauru. DETERMINO a remessa do presente feito ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca para que providencie a distribuição do referido 

feito à Justiça Comum desta Comarca. PROVIDENCIEM-SE as devidas 

baixas do presente processo, com o seu consequente arquivamento. 

INTIME-SE a parte autora. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000113-17.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO JAURU LTDA. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

1000113-17.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: AUTO POSTO JAURU LTDA. 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE JAURU Vistos Cuida-se de Ação Monitória 

proposta pela empresa AUTO POSTO JAURU LTDA em face do MUNICÍPIO 

DE JAURU/MT, ambos devidamente qualificados nos autos. Em suma, 

alega a parte autora que, no ano de 2012 participou de processo licitatório 

para fornecimento de combustíveis à parte requerida, regido pelo edital de 

n.º 27/2011, tendo se sagrado vencedora do certame. Informa que 

forneceu as mercadorias durante todo o período de validade do processo 

licitatório, no entanto, no mês de dezembro de 2012, último da gestão que 

regulara o processo de licitação, o gestor daquela época, deliberou pelo 

normal prosseguimento do processo, até a etapa de liquidação, porém, 

não efetuou o pagamento dos valores devidos. Menciona que, em razão 

da inadimplência, demonstrada através da prova documental trazida ao 

processo, o município réu, é devedor da quantia líquida e certa, porém não 

exequível, devido ao ato de cancelamento dos empenhos, efetuado pela 

nova gestora municipal que assumiu o cargo no ano de 2013, no quantum 

de R$ 17.748,92 (dezessete mil setecentos e quarenta e oito reais e 

noventa e dois centavos). Vieram os autos conclusos para deliberação. É 

o sucinto relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos verifico 

ser perfeitamente possível a adoção da via eleita (Ação Monitória) contra 

a Fazenda Pública, tanto que tal possibilidade tem previsão na Súmula n.º 

339 do STJ que assim estabelece: “É cabível ação monitória contra a 

Fazenda Pública”. Pois bem, em que pese ser possível o ajuizamento de 

ação monitória em face da Fazenda Pública, o seu processamento não 

pode ocorrer perante os Juizados Especiais. Explico. Conforme se verifica 

no Código de Processo Civil de 2015, a Ação Monitória está disciplinada na 

Parte Especial do Código, mais especificamente, no Livro I, Título III, 

Capítulo XI, ou seja, figura no rol de procedimentos especiais. Ocorre que 

o Enunciado Cível n.º 08 do Fonaje, estabelece que, ‘in verbis’: “As ações 

cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos 

Juizados Especiais”. De antemão, se faz necessário ressaltar que, 

embora o Enunciado supracitado figure no rol de enunciados cíveis sua 

aplicação na Vara da Fazenda Pública é perfeitamente possível, uma vez 

que o Enunciado da Fazenda Pública n.º 01 do Fonaje dispõe: “Aplicam-se 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os 

Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS)”. 

Nesse sentido, trago à baila a jurisprudência da Egrégia Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE 

RITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. 

As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso 

não provido. (RI 513/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 

19/08/2013)”. “RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAR NO JUIZADO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA 

CELERIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Em observância aos critérios que 

orientam os processos que tramitam nesta Justiça Especializada, 

notadamente os da economia processual e celeridade, é possível a 

conversão da ação monitória, que tem rito incompatível com o 

microssistema dos Juizados Especiais, em ação de execução, quando o 

título preenche os requisitos legais. Sentença mantida. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 201656820128110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)”. Assim, o 

reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública para processar e julgar a presente demanda é medida que se 

impõe. Dessa forma, RECONHEÇO a incompetência os Juizados Especiais 

da Fazenda Pública da Comarca de Jauru (PJE) para processar e julgar o 

presente feito e, consequentemente, DECLINO da competência em favor 

da Justiça Comum da Comarca de Jauru. Desta feita, DETERMINO a 

remessa do presente feito ao Cartório Distribuidor desta Comarca para 

que providencie a distribuição do referido feito à Justiça Comum desta 

Comarca. PROVIDENCIEM-SE as devidas baixas do presente processo, 

com o seu consequente arquivamento. INTIME-SE a parte autora. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 

2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000114-02.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO JAURU LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

1000114-02.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: AUTO POSTO JAURU LTDA. 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE JAURU Vistos Cuida-se de Ação Monitória 

proposta pela empresa AUTO POSTO JAURU LTDA em face do MUNICÍPIO 

DE JAURU/MT, ambos devidamente qualificados nos autos. Em suma, 

alega a parte autora que, no ano de 2012, participou de processo licitatório 

para fornecimento de combustíveis à parte requerida, regido pelo edital de 

n.º 27/2011, tendo se sagrado vencedora do certame. Informa que 

forneceu as mercadorias durante todo o período de validade do processo 

licitatório, no entanto, no mês de dezembro de 2012, último da gestão que 

regulara o processo de licitação, o gestor daquela época, deliberou pelo 

normal prosseguimento do processo, até a etapa de liquidação, porém, 

não efetuou o pagamento dos valores devidos. Menciona que, em razão 

da inadimplência demonstrada através da prova documental trazida ao 

processo, o município réu, é devedor da quantia líquida e certa, porém não 

exequível, devido ao ato de cancelamento dos empenhos, efetuado pela 

nova gestora municipal que assumiu o cargo no de 2013, no quantum de 

R$ 27.458,57 (vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e 

cinquenta e sete centavos). Vieram os autos conclusos para deliberação. 

É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos verifico 

ser perfeitamente possível a adoção da via eleita (Ação Monitória) contra 

a Fazenda Pública, tanto que tal possibilidade tem previsão na Súmula n.º 

339 do STJ que, assim estabelece: “É cabível ação monitória contra a 

Fazenda Pública”. Pois bem, em que pese ser possível o ajuizamento da 

ação monitória em face da Fazenda Pública, o seu processamento não 

pode ocorrer perante os Juizados Especiais. Explico. Conforme se verifica 

no Código de Processo Civil de 2015, a Ação Monitória está disciplinada na 

Parte Especial do Código, mais especificamente, no Livro I, Título III, 

Capítulo XI, ou seja, figura no rol de procedimentos especiais. Ocorre que 

o Enunciado Cível n.º 08 do Fonaje, estabelece que, ‘in verbis’: “As ações 

cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos 

Juizados Especiais”. De antemão, se faz necessário ressaltar que, 

embora o Enunciado supracitado figure no rol de enunciados cíveis sua 

aplicação na Vara da Fazenda Pública é perfeitamente cabível, uma vez 

que o Enunciado da Fazenda Pública n.º 01 do Fonaje estabelece que: 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – 

Bonito/MS)”. Nesse sentido, trago à baila a jurisprudência da Egrégia 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO 

- AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE 

DE RITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO 

IMPROVIDO. As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não 

são admissíveis nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). 

Recurso não provido. (RI 513/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS 

SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no 

DJE 19/08/2013)”. “RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAR NO JUIZADO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA 

CELERIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Em observância aos critérios que 

orientam os processos que tramitam nesta Justiça Especializada, 

notadamente os da economia processual e celeridade, é possível a 

conversão da ação monitória, que tem rito incompatível com o 

microssistema dos Juizados Especiais, em ação de execução, quando o 

título preenche os requisitos legais. Sentença mantida. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 201656820128110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)”. Assim, o 
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reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública para processar e julgar a presente demanda é a medida que se 

impõe. Dessa forma, RECONHEÇO a incompetência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Jauru (PJE) para processar 

e julgar o presente feito e, consequentemente, DECLINO da competência 

em favor da Justiça Comum da Comarca de Jauru. DETERMINO a remessa 

do presente feito ao Cartório Distribuidor desta Comarca para que 

providencie a distribuição do referido feito à Justiça Comum desta 

Comarca. PROVIDENCIEM-SE as devidas baixas do presente processo, 

com o seu consequente arquivamento. INTIME-SE a parte autora. 

CUMPRA-SE expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 

2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000115-84.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO JAURU LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

1000115-84.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: AUTO POSTO JAURU LTDA. 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE JAURU Vistos Cuida-se de Ação Monitória 

proposta pela empresa AUTO POSTO JAURU LTDA em face do MUNICÍPIO 

DE JAURU/MT, ambos devidamente qualificados nos autos. Em suma, 

alega a parte autora que, no ano de 2012, participou de processo licitatório 

para fornecimento de combustíveis à parte requerida, regido pelo edital de 

n.º 27/2011, tendo se sagrado vencedora do certame. Informa que 

forneceu as mercadorias durante todo o período de validade do processo 

licitatório, no entanto, no mês de dezembro de 2012, último da gestão que 

regulara o processo de licitação, o gestor daquela época, deliberou pelo 

normal prosseguimento do processo, até a etapa de liquidação, porém, 

não efetuou o pagamento dos valores devidos. Menciona que, em razão 

da inadimplência demonstrada através da prova documental trazida ao 

processo, o município réu, é devedor da quantia líquida e certa, porém não 

exequível, devido ao ato de cancelamento dos empenhos, efetuado pela 

nova gestora municipal que assumiu o cargo no de 2013, no quantum de 

R$ 41.053,68 (quarenta e um mil e cinquenta e três reais e sessenta e oito 

centavos centavos). Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

sucinto relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos verifico ser 

perfeitamente possível a adoção da via eleita (Ação Monitória) contra a 

Fazenda Pública, tanto que tal possibilidade tem previsão na Súmula n.º 

339 do STJ que assim estabelece: “É cabível ação monitória contra a 

Fazenda Pública”. Pois bem, em que pese ser possível o ajuizamento da 

ação monitória em face da Fazenda Pública, o seu processamento não 

pode ocorrer perante os Juizados Especiais. Explico. Conforme se verifica 

no Código de Processo Civil de 2015, a Ação Monitória está disciplinada na 

Parte Especial do Código, mais especificamente, no Livro I, Título III, 

Capítulo XI, ou seja, figura no rol de procedimentos especiais. Ocorre que 

o Enunciado Cível n.º 08 do Fonaje, estabelece, ‘in verbis’: “As ações 

cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos 

Juizados Especiais”. De antemão, se faz necessário ressalta que, embora 

o Enunciado supracitado figure no rol de enunciados cíveis sua aplicação 

na Vara da Fazenda Pública é perfeitamente possível, uma vez que o 

Enunciado da Fazenda Pública n.º 01 do Fonaje dispõe: “Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS)”. Nesse 

sentido, trago à baila a jurisprudência da Egrégia Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As 

ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis 

nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. 

(RI 513/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013)”. “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAR NO 

JUIZADO ESPECIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS 

DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Em observância aos critérios que orientam os processos que 

tramitam nesta Justiça Especializada, notadamente os da economia 

processual e celeridade, é possível a conversão da ação monitória, que 

tem rito incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, em 

ação de execução, quando o título preenche os requisitos legais. 

Sentença mantida. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

201656820128110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)”. Assim, o reconhecimento da 

incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar 

e julgar a presente demanda é medida que se impõe. Dessa forma, 

RECONHEÇO a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

da Comarca de Jauru (PJE) para processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, DECLINO da competência em favor da Justiça Comum 

da Comarca de Jauru. DETERMINO a remessa do presente feito ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca para que providencie a distribuição à Justiça 

Comum desta Comarca. PROVIDENCIEM-SE as devidas baixas, com o seu 

consequente arquivamento. INTIME-SE a parte autora. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-24.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PASCOAL DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)
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DILERMANDO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

1000119-24.2017.8.11.0047 REQUERENTE: DANIEL PASCOAL DAVID 

REQUERIDO: DILERMANDO SILVA Vistos Cuida-se de Ação Monitória 

proposta por DANIEL PASCOAL DAVID em face do DILERMANO SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em suma, alega a parte autora 

que entabulou transação comercial com o requerido, tendo este emitido o 

cheque n.º 0001487, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), datado de 05 

de setembro de 2016 e, pré-datado para fevereiro de 2017. Informa que, 

na data acordada apresentou o cheque no banco sacado para 

pagamento, no entanto, a referida cártula foi devolvida por 02 (duas) 

vezes em razão de ausência de fundos. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos verifico ser perfeitamente possível a adoção da via eleita (Ação 

Monitória). Pois bem, em que pese ser possível o ajuizamento de ação 

monitória, verifica no Código de Processo Civil de 2015, que a Ação 

Monitória está disciplinada na Parte Especial do Código, mais 

especificamente, no Livro I, Título III, Capítulo XI, ou seja, figura no rol de 

procedimentos especiais. Ocorre que, por conta do que estabelece o 

Enunciado Cível n.º 08 do Fonaje, ‘in verbis’: “As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. 

Nesse sentido, trago à baila a jurisprudência da Egrégia Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE 

RITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. 

As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso 

não provido. (RI 513/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 

19/08/2013)”. Assim, o reconhecimento da incompetência dos Juizados 

Especiais para processar e julgar a presente demanda é a medida que se 

impõe. Dessa forma, RECONHEÇO a incompetência os Juizados Especiais 

da Comarca de Jauru (PJE) para processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, DECLINO da competência em favor da Justiça Comum 

da Comarca de Jauru. DETERMINO a remessa do presente feito ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca para que providencie a distribuição à Justiça 

Comum desta Comarca. PROVIDENCIEM-SE as devidas baixas, com seu 

consequente arquivamento. INTIME-SE a parte autora. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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DANIEL PASCOAL DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA REZENDE BOTELHO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

1000120-09.2017.8.11.0047 REQUERENTE: DANIEL PASCOAL DAVID 

REQUERIDO: ANITA REZENDE BOTELHO SILVA Vistos Cuida-se de Ação 

Monitória proposta por DANIEL PASCOAL DAVID em face do ANITA 

REZENDE BOTELHO, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

suma, alega a parte autora que entabulou transação comercial com a 

requerida, tendo esta emitido os cheques n.º 000163, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil) reais, datado de 07 de janeiro de 2017 e, pré-datado 

para 20 de fevereiro de 2017, e de n.º 000165, no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil) reais, datado de 07 de janeiro de 2017, pré-datado para 13 de 

fevereiro de 2017. Informa que, na data acordada apresentou os cheques 

no banco sacado para pagamento, no entanto, ambos foram devolvidos 

em razão da ausência de fundos. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos verifico ser perfeitamente possível a adoção da via eleita (Ação 

Monitória). Pois bem, em que pese ser possível o ajuizamento da ação 

monitória, verifica-se no Código de Processo Civil de 2015 que a Ação 

Monitória está disciplinada na Parte Especial do Código, mais 

especificamente, no Livro I, Título III, Capítulo XI, ou seja, figura no rol de 

procedimentos especiais. Ocorre que, por conta do que estabelece o 

Enunciado Cível n.º 08 do Fonaje, ‘in verbis’: “As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. 

Nesse sentido, trago à baila a jurisprudência da Egrégia Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE 

RITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. 

As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso 

não provido. (RI 513/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 

19/08/2013)”. “RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAR NO JUIZADO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA 

CELERIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Em observância aos critérios que 

orientam os processos que tramitam nesta Justiça Especializada, 

notadamente os da economia processual e celeridade, é possível a 

conversão da ação monitória, que tem rito incompatível com o 

microssistema dos Juizados Especiais, em ação de execução, quando o 

título preenche os requisitos legais. Sentença mantida. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 201656820128110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)”. Assim, o 

reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para processar 

e julgar a presente demanda é a medida que se impõe. Dessa forma, 

RECONHEÇO a incompetência os Juizados Especiais da Comarca de Jauru 

(PJE) para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, 

DECLINO da competência em favor da Justiça Comum da Comarca de 

Jauru. DETERMINO a remessa do presente feito ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca para que providencie a distribuição à Justiça Comum desta 

Comarca. PROVIDENCIEM-SE as devidas baixas, com o consequente 

arquivamento. INTIME-SE a parte autora. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito
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DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

8010077-85.2012.8.11.0047 EXEQUENTE: HELIO AGOSTINHO PEREIRA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos Compulsando os autos, verifica-se que 

houve o cumprimento voluntário da obrigação estipulada em 

sentença/acordão, conforme comprovante de depósito juntado no id 

5376798. Tendo em vista que o advogado da parte autora foi devidamente 

intimado, no entanto deixou transcorrer o prazo sem o devido cumprimento 

das providencias oriundas do despacho de n. 5376802, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO pessoal do reclamante HÉLIO AGOSTINHO PEREIRA, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar os dados bancários necessários para a 

expedição de alvará de levantamento da quantia depositada pelo 

reclamado no ID 5376798. Cumprida a providência retro, EXPEÇA-SE 

alvará em favor da parte autora para que proceda ao levantamento dos 

valores que se encontram depositados na conta judicial que está 

vinculada ao presente feito (id nº 5376798). Oportunamente, e após a 

comprovação do levantamento, não havendo outros requerimentos, 

ARQUIVE-SE o feito com as comunicações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-42.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY OLIVEIRA DAVID (REQUERENTE)

ANA LUCIA DAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOVYLSON SOARES DE MOURA OAB - MT0016896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

8010129-42.2016.8.11.0047 REQUERENTE: ANA LUCIA DAVI, CLAUDINEY 

OLIVEIRA DAVID REQUERIDO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E 

DISTRIBUICAO S.A. Vistos. Uma vez tempestivo (id. n.º 8699445) e 

devidamente preparado (id. n.º 8227731), RECEBO o recurso inominado 

apresentado pela parte reclamada (id. n.º 8161117), SOMENTE NO SEU 

EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 

9.099/95. INTIME-SE a recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido prazo sem 

manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 23 de 

dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-48.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA CORREIA RIBEIRO (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):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

8010051-48.2016.8.11.0047 REQUERENTE: CLEUDINEIA CORREIA RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista a certidão id. n. 9742873, 

confirmando a tempestividade do recurso inominado apresentado pela 

parte reclamante, RECEBO-O, tão-somente, em seu efeito devolutivo, haja 

vista a não demonstração de dano irreparável para a parte recorrente, 

consoante a regra do artigo 43 da Lei nº 9.099/95. DEFIRO os benefícios 

da justiça gratuita em favor da parte recorrente. INTIME-SE a recorrida 

para apresentar contrarrazões. Após, REMETAM à Egrégia Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso para apreciação. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 28 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-13.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

8010021-13.2016.8.11.0047 EXEQUENTE: TIAGO SILVA LOPES 

EXECUTADO: DANIEL DE OLIVEIRA Vistos. Primeiramente, tendo em vista 

que houve o protocolo de cumprimento de sentença, determino à 

Secretaria que proceda a imediata conversão do tipo do processo no 

sistema informatizado PJE, conforme dicção dos artigos 348 e 349, da 

CNGC. Acolho o pedido de cumprimento de sentença nos termos do art. 

52, inciso IV, da Lei 9.099/95. Intime-se a parte executada na pessoa de 

seu Ilustre advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo de cálculo apresentado no ID n. 882436. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), consignando que, no mesmo 

prazo poderá o executado apresentar embargos nos mesmos autos (art. 

52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95). Caso não efetuado o pagamento no 

prazo, fato que deverá ser certificado, INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos memorial atualizado da 

dívida, fazendo incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, sob pena de arquivamento. Com a juntada do cálculo, 

PROMOVAM a conclusão dos autos para análise do pedido de penhora. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru-MT, 28 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-42.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010032-42.2016.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA ELIAS DE SOUZA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT 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 averiguar se o cartão 

magnético com senha intransferível da autora foi realmente utilizado pela 

promovente ou por pessoa por ela autorizada na contratação de créditos 

pessoais ou transações financeiras discutidas nos autos, situação esta 

que passa necessariamente pela exigência de perícia, até porque, se trata 

do único ponto controvertido sobre o qual basear-se-ão as provas. Tal 

medida é imprescindível, pois a jurisprudência do STJ tem afastado a 

responsabilidade das instituições financeiras, já que o cartão pessoal e a 

respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as 

devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Ainda 

que invertido o ônus probatório, caso demonstrado na perícia que as 

transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso 

de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a 

incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com 

negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a 

terceiros. 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. 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 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: 1000102-85.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA RODRIGUES GOMES (REQUERIDO)

eduardo rodrigues de souza (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000102-85.2017.8.11.0047 REQUERENTE: ANA MARIA CORREA 

REQUERIDO: EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, NATALIA RODRIGUES 

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

reclamante não compareceu na audiência de conciliação (id. 10538371, p. 

1), embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Por fim, arbitro honorários advocatícios ao 

patrono da autora no valor de 1 URH, vez que houve nomeação daquele 

para patrocinar a demanda, tendo em consideração o grau de zelo do 

profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da 

causa, bem assim o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

pelo seu serviço (art. 84, § 2º, do CPC). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. 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: 8010138-04.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA ROCHA TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010138-04.2016.8.11.0047 REQUERENTE: LUCIANO DA ROCHA TOME 

REQUERIDO: VIVO 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 mesmo pagando regularmente a reclamada, não 

conseguiu alterar seu plano e, com a negativa da ré para proceder a tal 

alteração teve que mudar seu telefone móvel para o tipo pré-pago. Após, 

não houve restabelecimento do plano, ainda que tenha o autor pago 

novamente a mesma fatura com vencimento no mês de outubro de 2016 

no valor de R$ 52,99 (cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), 

razão pela qual pleiteia a corresponde indenização. Por sua vez, a 

reclamada alega em resumo que não cometeu ato ilícito e pugna pela 

improcedência da ação. Diante da ausência de 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 as alegações da 

reclamada (id. 5390951), esta não apresentou qualquer prova que 

desconstituísse as alegações do autor, no sentido de atestar a ausência 

de falha na prestação dos serviços de telefonia, tais como extratos de 

consumo, gravações telefônicas, dentre outras provas. Não logrando 

êxito a empresa promovida em comprovar a regular prestação de 

serviços, de rigor reconhecer a veracidade da narrativa fática delineada 

pelo autor de que não conseguiu mudar o plano de telefonia e, ainda, foi 

obrigado a utilizar seu aparelho telefônico na modalidade pré-pago, mesmo 

quitando, por duas vezes, a fatura com vencimento no mês de outubro de 

2016. Partindo desse contexto, observo que houve falha na prestação de 

serviços pela parte ré em bloquear o plano de telefonia do autor, quando 

este queria apenas alterá-lo, restando configurada a ilicitude na conduta 

da reclamada, o que aponta ser presumíveis tanto os danos advindos 

desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral 

experimentado pela parte reclamante. Desta forma, verificada a existência 

da obrigação de indenização pela parte requerida, passo à análise 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, no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mesmo sentido, acolho o pedido de dano 

material alegado pelo autor, vez que comprovado o referido pagamento de 

quantia indevida no id. 5390900, p.1. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de 52,99 

(cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), em dobro, a título de 

danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir 

do desembolso e acrescido juros legais de 1% a contar da citação; e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor R$ 

2.000,00 (dois 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). 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. De 

Diamantino/MT para Jauru/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. 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: 8010131-12.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MARQUES RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO OAB - MT21934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010131-12.2016.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA MARQUES 

RESENDE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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. 5390746, p. 4), razão pela qual pleiteia a 

declaração de inexistência de débito e condenação em indenização por 

danos morais. Por sua vez, a reclamada alega em resumo que os valores 

são devidos e inadimplidos, situação que ensejou a inscrição do nome da 

parte reclamante no serviço de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar 

arguida pela ré de inépcia da ação, vez que a autora especificamente no 

tópico “pedidos” da peça exordial delimitou a quantia que pretende receber 

por danos morais, não tendo pleiteado qualquer valor a título de danos 

materiais. 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 as alegações da 

reclamada de que a restrição seria devida, a instituição financeira não 

acostou nos autos sequer eventual fatura do cartão que teria resultado 

débito pendente para quitação após o encerramento da conta corrente, 

logo, não coligiu aos autos prova que atestasse a regularidade do suposto 

débito, tais como fatura enviada à autora, termo de adesão, gravações 

telefônicas, entre outras provas. Fato é que a autora encerrou sua conta 

corrente em 11.07.2012 (id. 5390746, p. 1/3) e, por outro lado, houve a 

negativação de seu nome pela instituição promovida em 21.01.2013 (id. 

5390746, p. 4), sendo que a ré não comprovou a legitimidade do débito 

discutido, considerando que houve cobrança de anuidades após o 

encerramento da conta. 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 não se desincumbiu do ônus de 

afastar a pretensão do reclamante. Partindo desse contexto, observo que 

a inscrição do nome da 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 aponta 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 à análise 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 
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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$ 4.000,00 

(quatro mil 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$ 

4.000,00 (quatro 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). 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. De 

Diamantino/MT para Jauru/MT, em 19 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia 

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. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-87.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-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: 

8010126-87.2016.8.11.0047 REQUERENTE: JONATAS DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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. 5390728, p. 1), razão pela qual pleiteia a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Por sua vez, a 

reclamada alega, em resumo, que os valores são devidos e inadimplidos, 

fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no serviço de 

proteção ao crédito. Rejeito a preliminar arguida pela ré de ausência de 

documentos essenciais à propositura da ação, pois, 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. De igual 

forma, rejeito a alegação do requerido 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 judiciárias, 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. 

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 as alegações da 

reclamada de que a restrição seria decorrente de operações contratadas 

pelo autor, a instituição financeira não acostou aos autos qualquer 

elemento de prova que atestasse a regular contratação do suposto débito, 

tais como contrato assinado, termo de adesão, gravações telefônicas, 

entre outras provas. Não logrando êxito a empresa promovida em 

comprovar a relação subjacente que possui o valor expressivo de R$ 

32.323,00 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 não se desincumbiu do ônus de afastar a pretensão do 

reclamante. Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da 

parte 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 aponta 

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 à análise 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$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Diante do exposto, ratifico a tutela de urgência deferida 

no id. 5390754 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente os débito 

discutido nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro 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). 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. De Diamantino/MT para Jauru/MT, em 19 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, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-21.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0014696A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA (REQUERIDO)

CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR OAB - RN0004259A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo número: 

8010068-21.2015.8.11.0047 REQUERENTE: ELIAS RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 

- EPP, REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA Vistos. Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos por ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA 

(ID 5387758) em face da decisão proferida no ID 5387749, alegando, em 
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síntese, que a referida decisão foi omissa, pois deixou de apreciar 

pedidos outros. Assim, pugna pelo recebimento dos embargos para sanar 

a omissão apontada. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei 

nº 9.099/95. Fundamento e Decido. O recurso interposto é próprio e 

tempestivo, preenchendo, pois, os requisitos e pressupostos de 

admissibilidade recursal, motivo pelo qual dele conheço. Segundo dispõe o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95, são cabíveis embargos de declaração quando 

houver na sentença erro material, contradição, obscuridade ou for omitido 

ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz. In casu, o recorrente, por 

meio da via recursal dos Embargos Declaratórios, busca o suprimento de 

omissão na decisão proferida, posto que foi apreciado somente um dos 

pedidos formulados. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que razão 

assiste ao embargante, haja vista que a decisão atacada não apreciou o 

pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das 

astreintes. Em razão do exposto, conheço porque tempestivos e ACOLHO 

os Embargos de Declaração do ID Num. 5387758, para sanar a omissão 

apontada. Certificado o trânsito em julgado, DETERMINO o prosseguimento 

do feito em relação a multa astreintes, conforme requerido pela parte 

exequente, ora embargante. Primeiramente, tendo em vista que houve o 

protocolo de cumprimento de sentença, determino à Secretaria que 

proceda a imediata conversão do tipo do processo no sistema 

informatizado PJE, conforme dicção dos artigos 348 e 349, da CNGC. 

Acolho o pedido de cumprimento de sentença nos termos do art. 52, inciso 

IV, da Lei 9.099/95. INTIME-SE a parte executada na pessoa de seu Ilustre 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo de 

cálculo apresentado no ID n. 5387625. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento), consignando que, no mesmo prazo poderá o 

executado apresentar embargos nos mesmos autos (art. 52, inciso IX, da 

Lei n. 9.099/95). Caso não efetuado o pagamento no prazo legal, fato que 

deverá ser certificado, INTIME-SE a parte exequente, através do seu 

advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos 

memorial atualizado da dívida, fazendo incidir a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 19 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0014696A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA (REQUERIDO)

CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR OAB - RN0004259A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo número: 

8010068-21.2015.8.11.0047 REQUERENTE: ELIAS RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 

- EPP, REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA Vistos. Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos por ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA 

(ID 5387758) em face da decisão proferida no ID 5387749, alegando, em 

síntese, que a referida decisão foi omissa, pois deixou de apreciar 

pedidos outros. Assim, pugna pelo recebimento dos embargos para sanar 

a omissão apontada. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei 

nº 9.099/95. Fundamento e Decido. O recurso interposto é próprio e 

tempestivo, preenchendo, pois, os requisitos e pressupostos de 

admissibilidade recursal, motivo pelo qual dele conheço. Segundo dispõe o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95, são cabíveis embargos de declaração quando 

houver na sentença erro material, contradição, obscuridade ou for omitido 

ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz. In casu, o recorrente, por 

meio da via recursal dos Embargos Declaratórios, busca o suprimento de 

omissão na decisão proferida, posto que foi apreciado somente um dos 

pedidos formulados. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que razão 

assiste ao embargante, haja vista que a decisão atacada não apreciou o 

pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das 

astreintes. Em razão do exposto, conheço porque tempestivos e ACOLHO 

os Embargos de Declaração do ID Num. 5387758, para sanar a omissão 

apontada. Certificado o trânsito em julgado, DETERMINO o prosseguimento 

do feito em relação a multa astreintes, conforme requerido pela parte 

exequente, ora embargante. Primeiramente, tendo em vista que houve o 

protocolo de cumprimento de sentença, determino à Secretaria que 

proceda a imediata conversão do tipo do processo no sistema 

informatizado PJE, conforme dicção dos artigos 348 e 349, da CNGC. 

Acolho o pedido de cumprimento de sentença nos termos do art. 52, inciso 

IV, da Lei 9.099/95. INTIME-SE a parte executada na pessoa de seu Ilustre 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo de 

cálculo apresentado no ID n. 5387625. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento), consignando que, no mesmo prazo poderá o 

executado apresentar embargos nos mesmos autos (art. 52, inciso IX, da 

Lei n. 9.099/95). Caso não efetuado o pagamento no prazo legal, fato que 

deverá ser certificado, INTIME-SE a parte exequente, através do seu 

advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos 

memorial atualizado da dívida, fazendo incidir a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 19 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010064-81.2015.8.11.0047 REQUERENTE: ORLANDO ROCHA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLAUDEIR SANTOS DE LIMA Visto Trata-se de 

ação de conhecimento proposta por ORLANDO ROCHA DE OLIVEIRA em 

face de CLAUDEIR SILVA LIMA. Levado a efeito o procedimento do 

Juizado Especial Cível, não se obteve endereço atual e válido do 

reclamado para que fosse efetivada sua citação. Ademais, embora tenha 

sido o reclamante intimado para apresentar novo endereço, nada fez para 

indicar o paradeiro da parte promovida, conforme consta nos id 5387559 e 

7330819. A opção pelo procedimento nesta justiça especializada importa 

em indicação exata do endereço da parte requerida, tendo em vista que é 

incabível o procedimento de citação por edital nos Juizados Especiais, Lei 

nº 9.099/95, consoante disposição do art. 18, § 2º: “Não se fará citação 

por edital”. Assim, por não ter sido possível a citação pessoal, a demanda 

somente terá cabimento na Justiça Comum. POSTO ISTO, por não ter 

indicado a parte autora endereço válido nos autos, a fim de que fosse 

possível a efetiva citação, e sendo incabível a citação por edital no 

procedimento da Lei 9.099/95 (art. 18, § 2º), EXTINGO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei dos 

Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95). Sem custas neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55, Lei 9.099/95). Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com 

as comunicações e baixas necessárias. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)
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(ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010106-96.2016.8.11.0047 REQUERENTE: JOSE AUGUSTO EUFRAZIO 

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, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de conhecimento em 

que figura como autor José Augusto Eufrázio e como promovida Claro 

S/A, ambos qualificados na inicial. Aduz a parte promovente que seu nome 

consta no cadastro de proteção ao crédito em decorrência de dívida no 

valor de R$74,07 (setenta e quatro reais e cinco centavos), junto à 

reclamada. Ocorre que, de acordo com o feito de nº 

0010052-13.2014.811.0057, transitado em julgado neste juizado, as partes 

celebraram acordo para que o débito referido fosse excluído, bem como a 

inscrição anterior no rol de inadimplentes. Além disso, a requerida efetuou, 

ao requerente, o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

danos morais. Porém, após a avença celebrada, o nome do autor foi 

inserido novamente nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência 

do mesmo débito, o qual deveria ter sido excluído, por força da 

homologação do decisum, no feito acima citado. Por fim, alega que tentou 

solucionar o impasse com a promovida, mas não obteve êxito, razão pela 

qual pugna pelo deferimento de 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 reclamante no serviço de proteção ao 

crédito. 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. 

Isto porque, em que pese às alegações da reclamada (id. 5390588), esta 

não apresentou qualquer prova que desconstituísse as alegações do 

autor, no sentido de atestar a regularidade da contratação do débito, 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. 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 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 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, tendo esta ocorrido pela 

segunda vez, referente a débito objeto de demanda judicial anterior, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do exposto, ratifico a tutela 

de urgência deferida no id. 5390536 e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito referente ao contrato nº 876483940; e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

5.000,00 (cinco 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). 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. De 

Diamantino/MT para Jauru/MT, em 19 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, 19 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-35.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HORACIO NETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010026-35.2016.8.11.0047 REQUERENTE: JOSE HORACIO NETO DA 

SILVA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, NOVA 

PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Trata-se de Ação de 

Restituição de Quantia Paga c/c Reparação por Danos Materiais e Morais 

c/c Pedido de antecipação de tutela proposta por JOSÉ HORACIO NETO 

em face de NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A e SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Dispensado o relatório, nos termo do art. 38, da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifica-se que durante o 

trâmite do presente processo as partes entabularam acordo (id. n.º 

5389636). Assim, tendo as partes transigido para por fim à demanda e 

havendo cumprimento do quanto acordado, a homologação do referido 

acordo e a consequente extinção do feito é medida que se impõe. Diante 

disso, nos termos do art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o acordo 

formulado entre as partes, nos termos nele especificados, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o processo, pelo pagamento, na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC. Isento de custas, consoante preconiza o art. 54 da Lei n° 9.099/95. 

INTIMEM-SE. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença, promovendo-se o ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 28 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-82.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESVANIO EDIPO DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

Visto Dispensado o relatório (art. 38, da Lei 9.099/95). Fundamento e 

Decido. Embora regularmente intimada a praticar ato essencial ao 

andamento do feito, a parte reclamante/exequente quedou-se inerte, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 286 de 760



conforme se pode visualizar nos eventos anteriores a este ato. A situação 

delineada configura “abandono unilateral” e por isso enseja a aplicação 

irrestrita do disposto no art. 485, inciso III, do CPC, devendo ser observada 

a prescindibilidade da intimação prévia de que trata o § 2º do dispositivo 

indicado, porquanto nos feitos que correm pelos Juizados Especiais Cíveis 

a extinção dispensa “em qualquer hipótese” a “prévia intimação pessoal 

das partes” (Lei 9.099/1995, art. 51, § 1º). Assim, por força de disposição 

específica existente na Lei 9.099/1995, a formalidade prevista no CPC 485, 

§ 2º, não se aplica, sabidamente, ao sistema dos Juizados Especiais 

Cíveis. Posto isso, sem maiores delongas, declaro EXTINTO O PROCESSO 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Sem custas e 

honorários de advogado, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995. 

Autorizo a devolução de documentos, mantendo-se cópia nos autos, bem 

como revogo quaisquer decisões a título de antecipação de tutela ou 

cautelar, com a expedição de contraordens somente nas hipóteses de 

ofícios que tenham sido expedidos para cumprimento de ordens deste 

juízo, tudo às expensas da parte autora. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Jauru-MT, 28 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-17.2011.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAROL COBRANCAS E ASSESSORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR ALVES FERREIRA OAB - MT0007092A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU REQUERENTE: JOSE FERNANDES DE 

MELO REQUERIDO: FAROL COBRANCAS E ASSESSORIA LTDA - ME Visto 

Dispensado o relatório (art. 38, da Lei 9.099/95). Fundamento e Decido. 

Embora regularmente intimada a praticar ato essencial ao andamento do 

feito (id 7257636 e 6152210), a parte reclamante/exequente quedou-se 

inerte, conforme certificado no id 9035837. A situação delineada configura 

“abandono unilateral” e por isso enseja a aplicação irrestrita do disposto 

no art. 485, inciso III, do CPC, devendo ser observado a prescindibilidade 

da intimação prévia de que trata o § 2º do dispositivo indicado, porquanto 

nos feitos que correm pelos Juizados Especiais Cíveis a extinção 

dispensa “em qualquer hipótese” a “prévia intimação pessoal das partes” 

(Lei 9.099/1995, art. 51, § 1º). Assim, por força de disposição específica 

existente na Lei 9.099/1995, a formalidade prevista no CPC 485, § 2º não 

se aplica, sabidamente, ao sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Posto 

isso, sem maiores delongas, declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Sem custas neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55, Lei 9.099/95). Autorizo a devolução de 

documentos, mantendo-se cópia nos autos, bem como revogo quaisquer 

decisões a título de antecipação de tutela ou cautelar, devendo ser 

expedidas contraordens somente nas hipóteses de ofícios expedidos para 

cumprimento de ordens deste juízo, tudo às expensas da parte autora. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru-MT, 28 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-18.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ANTONIO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L F CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8009999-18.2017.8.11.0047 REQUERENTE: ELIZEU ANTONIO DE PAULA 

REQUERIDO: L F CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta pela VIDRAÇARIA JAURU, devidamente 

representado por sei sócio proprietário ELIZEU ANTÔNIO DE PAULA em 

face de LF CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA “BASE ENGENHARIA”, em que 

pretende o ressarcimento sobre os materiais e serviços prestado ao 

requerido/reclamado. Dispensado o relatório, no termos do art. 38, da Lei 

n.° 9.099/95. Compulsando os autos verifica-se que no termo de audiência 

(id. n.º 5391333) a parte reclamante requereu prazo para empreender 

diligências no sentido de obter o endereço da parte reclamada. Ocorre 

que, devidamente intimada para se manifestar, a parte reclamante 

permaneceu inerte (id. n. 9367194), deixando de promover o andamento 

do feito, circunstância que denota o seu desinteresse, ao menos por ora, 

em obter a prestação jurisdicional. Da forma que se apresenta a situação, 

em que restou evidenciada a intenção, ainda que tácita por parte da 

reclamante em não mais dar prosseguimento ao processo, a extinção do 

feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de seu 

mérito, em face do abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do 

Código de Processo Civil c/c art. 51, § 1°, da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

custas, consoante preconiza o art. 54 da Lei n° 9.099/95. INTIME-SE a 

parte reclamante através de seu advogado. Após, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da presente sentença, promovendo-se o 

ARQUIVAMENTO do presente feito com as baixas de estilo. Publique-se. 

Registra-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 28 de 

dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-18.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA BORGES DE CAMPOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

P. D. PEREIRA RODRIGUES & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010010-18.2015.8.11.0047 REQUERENTE: SILVANA MARIA BORGES DE 

CAMPOS NUNES REQUERIDO: P. D. PEREIRA RODRIGUES & CIA. LTDA - 

ME, FIGUEIROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - 

ME Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei n. 

9.099/95. Cuida-se de ação de execução de título executivo 

judicial/cumprimento de sentença no rito da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, tendo 

como exequente SILVANA MARIA BORGES DE CAMPOS NUNES e 

executada P. D. PEREIRA RODRIGUES & CIA. LTDA - ME, FIGUEIROPOLIS 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI - ME, ambas 

qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

credora/exequente foi devidamente intimada para indicar bens passíveis 

de penhora, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo de que dispunha 

(id 10573416). Não logrando êxito em indicar bens passíveis de penhora, 

providência essencial ao regular andamento do feito, a extinção é medida 

que impõe, a teor do § 4°, do art. 53, da Lei n. 9.099/95, cuja sanção se 

aplica tanto às execuções de título extrajudicial, quanto de título judicial, 

por força do Enunciado n. 75, do FONAJE, com redação aprovada no XXI 

Encontro – Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

n. 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. 

AUTORIZO a devolução dos documentos ao credor/exequente, caso 

algum original tenha sido apresentado/entregue na Secretária do Juizado 

Especial quando do processamento do feito. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme art. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas 

necessárias e remetam os autos ao ARQUIVO. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru-MT, 28 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-09.2016.8.11.0047
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Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MAGELO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

TENILLE PEREIRA FONTES OAB - MT0011260A (ADVOGADO)

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

Cuida-se de ação de restituição de quotas de consórcio encerrado em 

janeiro de 2014, pugnando o autor pela devolução de 13 parcelas quitadas 

no valor de R$ 15.804,18, já corrigidas monetariamente. Em defesa, a 

requerida alega que já depositou em juízo em 15.07.2016 o valor que 

entende ser devido a título de restituição, no montante de R$ 2.683,51 (id. 

5390330, p.1), quantia que é o saldo remanescente após o abatimento dos 

valores relativos à taxa de administração, ao seguro e à multa contratual 

(cláusula penal). Aduz, ainda, que a correção monetária deve ocorrer nos 

termos em que contratada durante a vigência do contrato, que a ré não 

está em mora, sendo indevida a sua condenação aos juros moratórios. 

Inicialmente, reconheço a aplicação da Lei nº 11.795/08 ao caso concreto, 

eis que o contrato celebrado entre as partes foi celebrado em 19.12.2008, 

em plena vigência da aludida lei que rege o sistema de consórcios 

públicos. O colendo STJ já pacificou entendimento no sentido de que a 

fixação da Taxa de Administração no contrato de consórcio é livre, salvo 

se comprovada manifestamente a sua abusividade. Nestes termos, o 

Informativo 400/STJ: “AGRG no AG 1.110.168-DF. PRECEDENTE. 

TRANSITO EM JULGADO. A Turma negou provimento ao agravo e reiterou 

o seu entendimento de que as administradoras de consórcio possuem 

liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não sendo 

consideradas ilegais ou abusivas, portanto, as taxas fixadas em 

percentual superior a 10% desde que não seja sobejamente demonstrada 

a exorbitância do encargos em relação às taxas cobradas no mercado 

(...)” E os Recursos Especiais paradigmáticos, nos seguintes termos: 

RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA 

DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR 

CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE 

PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. 1 - As 

administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa 

de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 

2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou 

abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha 

dos precedentes desta Corte Superior de Justiça 2 - O Decreto nº 

70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo 

BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91. 3 - Recurso 

especial provido. (REsp 1114606/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 20/06/2012) 

“RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA 

DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR 

CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE 

PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE 

OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 22, INCISO XX. 

IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 421 DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF. 1 - As 

administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa 

de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 

2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou 

abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha 

dos precedentes desta Corte Superior de Justiça. 2 - O Decreto nº 

70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo 

BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91. 3 - Descabe ao 

Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação de matéria 

constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência que, 

por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo 

Tribunal Federal. 4 - Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo 

implícito, de dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide 

o disposto na Súmula nº 282/STF. 5 - Refoge à competência desta Corte, 

nos termos da Súmula nº 7/STJ, qualquer pretensão de análise de prejuízo 

relativo à desistência de consorciado quando dependa da efetiva prova, 

ônus que incumbe à administradora do consórcio (REsp nº 871.421/SC, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 

1º/4/2008). 6 - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, 

provido. (REsp 1114604/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 20/06/2012)” Ainda, 

ressalte-se o disposto na Súmula nº 538 do STJ: “As administradoras de 

consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de 

administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.” 

Por conseguinte, entende-se que não existe excesso ou abusividade na 

taxa pactuada, qual seja, de 16%, razão pela qual a mesma vai mantida, 

sendo permitido o seu desconto do valor a ser restituído. No que pertine à 

validade da cláusula penal estipulada, dita cláusula é um mecanismo de 

contenção, que visa a prevenir a desistência, situação que é nociva, por 

si mesmo, à boa administração do grupo consortil. Então, para tentar evitar 

dita prática indesejada, é regularmente admissível a imposição de uma 

cláusula penal. Cuida-se de mero mecanismo contratual que visa a coibir 

desistências, não encerrando caráter abusivo. Nesse sentido, para 

ilustrar: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS AO CONSORCIADO DESISTENTE. 1. 

CONHECIMENTO DO RECURSO - Não conhecido o recurso no que tange 

ao pedido de desconto do valor do seguro do montante a ser restituído ao 

consorciado desistente, por ausente o prejuízo, requisito indispensável de 

recorribilidade 2. VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO - como o autor 

comprovou o pagamento de apenas duas parcelas do contrato de 

consórcio e da taxa de adesão, a discussão em torno dos valores que 

devem ser restituídos a ele ficarão adstritas aos referidos pagamentos 

comprovados. 3. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Segundo recente 

posicionamento adotado pela Corte Superior, a limitação da taxa referida é 

devida apenas quando o percentual estipulado ultrapassar a taxa média 

cobrada no mercado, considerada, então, abusiva, o que não se verifica 

no caso concreto. 4. CLÁUSULA PENAL - Correta a aplicação da cláusula 

penal no percentual de 15% sobre o montante a ser restituído, pois se 

trata de disposição lícita que visa a reparar as perdas e danos, 

estimulando, assim, cumprimento do contrato, bem como de estabelecer 

uma pré-fixação das perdas e danos. Precedentes do STJ, retenção de 

até 25%. 5. TAXA DE ADESÃO - A taxa de adesão, em verdade, é uma 

antecipação da taxa de administração, pois se presta a remunerar a 

administradora pelos serviços prestados na formação do grupo, sendo, 

portanto, inerente aos contratos de consórcio e, por isso, deve ser 

descontada do valor a ser restituído ao consorciado desistente. 

APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70024092413, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 31/03/2011) 

Assim, entendo pela legalidade da cobrança da cláusula penal e, em 

virtude da retirada imotivada do consorciado, tenho que é devida a 

retenção do valor correspondente pela administradora ré, pois não 

comprovada a abusividade na sua retenção. Portanto, também deve ser 

deduzida do valor a ser restituído ao consorciado desistente. A restituição 

de valores pagos a título de seguro não é devida, porque ele visa à 

estabilidade do grupo para que não se veja destituído de suas reservas na 

hipótese de morte dos partícipes. Caracteriza-se, pois, em uma garantia 

que beneficia o consorciado e o próprio grupo na possibilidade de 

ocorrência de um sinistro. Sendo este o entendimento da jurisprudência: 

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCELA 

REFERENTE A SEGURO DE VIDA. SEGURO PRESTAMISTA. DEVOLUÇÃO. 

INADMISSÍVEL. Pretende o autor o ressarcimento do valores pagos 

durante relação consórtil, via reembolso, da parcela adimplida a título de 

seguro de vida; O seguro prestamista contratado tem por objetivo 

resguardar os direitos dos integrantes do grupo de consórcio, 

especialmente em caso de inadimplência, morte natural ou acidental, ou 

invalidez do segurado-consorciado; Legitimidade passiva concorrente da 

Administradora e da seguradora. Aquela para entregar o bem e esta para 

quitar as prestações vincendas. O ajuizamento, todavia, somente contra a 

Administradora não elide o direito do consumidor-consorciado, posto que 

esta, na condição de estipulante do seguro facultativo, impositivo ao 

consorciado no ato da celebração do contrato, pode se voltar contra a 

seguradora com quem pactuou. Além do que essa situação não pode ser 

erigida como óbice, pena de infringência ao art.6º,inc.III e VIII do CDC, pois 

não foi devidamente esclarecida ao consorciado à época da assinatura do 

contrato, vigente, pois, no mínimo, a Teoria da Aparência, e, também, 
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porque dificulta o exercício pleno do direito; Devolução do prêmio do 

seguro. Impossível, porque não há abusividade ou ilegalidade na 

arrecadação, a devolução de tais parcelas, especialmente ao final do 

plano, pois, nesse momento exauriu sua finalidade, qual seja, garantir o 

implemento do consórcio; Sentença de procedência do pedido de 

devolução reformada. Inversão da sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70018542134, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 22/07/2010) 

Portanto, não é admissível a devolução dos valores pagos a título de 

seguro, devendo ser deduzido o seu valor do montante a ser restituído 

pela administradora de consórcios ao consorciado desistente, mormente 

por ter o autor aderido ao seguro, conforme se extrai da assinatura 

constante da proposta de seguro prestamista anexada aos autos (id. 

5390381, p.1). O STJ tem decidido que é devida a restituição de valores 

vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio até trinta dias 

a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 

Nesse sentido foi proferido o REsp paradigmático nº 1.119.300/RS: 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 

543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. 

TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 

543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores 

vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de 

imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 

27/08/2010) A par da controvérsia instalada sobre o termo inicial da 

correção monetária quanto aos valores despendidos pelo participante do 

grupo de consórcio desistente no âmbito judicial, impende salientar que em 

face do princípio da presunção de constitucionalidade que recai sobre as 

leis federais e, diante da inexistência de qualquer notícia acerca de 

incidente de declaração de inconstitucionalidade sobre as disposições da 

Lei nº 11.795/08, necessário que seus dispositivos sejam seguidos na 

ordem jurídica vigente. Vejamos o que dispõe o art. 24, § 1º e o art. 30, 

ambos da Lei nº 11.795/08: “Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado 

contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no 

contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação. § 

1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos 

líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, 

compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua 

utilização pelo consorciado contemplado. (...) Art. 30. O consorciado 

excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao 

fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no 

percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da 

assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação 

financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto 

não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.” Note-se que a 

lei estipula que os valores a serem restituídos ao participante desistente 

sejam corrigidos pelos rendimentos da aplicação financeira a que estão 

sujeitos todos os recursos do grupo consortil. Assim sendo, não se 

mostra razoável que se adote, indiscriminadamente, o IGP-M a contar de 

cada desembolso, sob pena de se acarretar verdadeiro desequilíbrio ao 

grupo consortil que se verá obrigado a restituir as parcelas do desistente 

com correção monetária superior à aplicada aos demais participantes que 

não desistiram e, ipso facto, tal proceder se mostra verdadeiro incentivo à 

desistência em massa dos participantes com o intuito de auferir 

rendimentos indevidos. Nesta linha, entendo que por medida de isonomia 

entre os participantes de grupo de consórcio, deva incidir correção 

monetária na forma dos arts. 24, § 1º e 30, ambos da Lei nº 11.795/08 

entre as datas de cada desembolso até a contemplação da quota 

desistente ou, até o 30º dia do encerramento do grupo e, somente após a 

contemplação ou, a partir do 31º dia do encerramento do grupo, é que 

passará a incidir correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 1% 

ao mês. Portanto, a contar do primeiro dia após a contemplação ou então, 

passados os 30 dias do encerramento do grupo, sem que haja a 

restituição dos valores voluntariamente, a administradora de consórcios 

fica constituída em mora, devendo, a partir de então, incidir o IGP-M, como 

indexador monetário e juros de mora, segundo entendimento pacificado 

junto ao E. STJ. Veja-se: RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA 

POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A 

RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE 

CONSIDEROU INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS VALORES 

REMANESCENTES A SEREM DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31º 

DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO 

APLICOU A SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 

1916 (ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO 

DO DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS. 1. 

Insurgência dos consorciados excluídos do grupo. 1.1. Controvérsia 

submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A 

aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de 

dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 

1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser 

postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de 

ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a 

demonstração de má-fé do credor. 1.2. Questão remanescente. Apesar 

do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração 

da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na 

linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação 

da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do 

credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação 

explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo 

Codex revogado. Precedentes. 1.3. Caso concreto. 1.3.1. A Corte 

estadual considerou evidente a má-fé de um dos autores (à luz das 

circunstâncias fáticas constantes dos autos), aplicando-lhe a referida 

sanção civil e pugnando pela prescindibilidade de ação autônoma ou 

reconvenção. 1.3.2. Consonância entre o acórdão recorrido e a 

jurisprudência desta Corte acerca da via processual adequada para 

pleitear a incidência da sanção civil em debate. Ademais, para suplantar a 

cognição acerca da existência de má-fé do autor especificado, 

revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático-probatório dos 

autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, 

ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Irresignação da administradora do 

consórcio. 2.1. Voto vencedor (e. Ministro Luis Felipe Salomão). Nos 

termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso 

especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a 

administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores 

vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 

27.08.2010). Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, 

sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência 

de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do 

grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o 

ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio. 2.2. Voto 

vencido do relator. À luz das peculiaridades do caso concreto - ação 

ressarcitória ajuizada após o encerramento do grupo consorcial; 

inexistência de estipulação de termo certo no contrato de adesão; e 

incidência de previsão normativa, vigente à época, acerca da necessária 

iniciativa do credor para o recebimento do pagamento (o que caracteriza a 

dívida como quesível) - afigurar-se-ia cabida a adoção da exegese acerca 

da incidência dos juros de mora a partir da citação - momento em que 

ocorrida a obrigatória interpelação do devedor. 3. Recursos especiais 

desprovidos. Vencido o relator na parte em que dava provimento ao apelo 

extremo da administradora do consórcio, a fim de determinar a incidência 

dos juros de mora a partir da citação. (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 

16/02/2016) Por fim, no que tange à alegada ausência de mora da 

administradora de consórcios, não logrou êxito em provar que tenha 

efetivamente contatado p consorciado desistente objetivando restituir-lhe 

os valores devidos nos 30 dias seguintes ao encerramento do grupo, 

ônus processual que lhe incumbia, como imperativo do próprio interesse, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. Todavia, denota-se que suas alegações 

não ultrapassaram o campo da retórica, sem qualquer suporte probatório 

válido a embasar sua pretensão. Nesta senda, o ônus da prova por 

constituir-se em um dever, no sentido de interesse, necessidade, de 

fornecer a prova destinada à formação da convicção do Magistrado 

quanto aos fatos alegados pela parte, incumbe ao detentor das alegações 

e, considerando-se que esta não foi produzida, não há como acolher a 

alegação da parte apelante, de que não estaria em mora. Pelo exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para 

determinar que a restituição dos valores pagos pelo consorciado 
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desistente seja realizada, deduzida a parcela já depositada em juízo no 

valor de R$ 2.683,51, da seguinte forma: a) Determinar que seja deduzido 

do valor a ser restituído ao consorciado desistente, a taxa de 

administração, o seguro e a cláusula penal; b) A partir de cada 

desembolso a atualização monetária dos valores deverá obedecer ao 

disposto no art. 30 da Lei nº 11.795/08, cujo valor deve ser calculado com 

base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data 

da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação 

financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto 

não utilizados pelo participante; c) A partir do 31º dia do encerramento do 

grupo consortil, deve incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção 

monetária, calculada pelo IGP-M, pois é o momento em que se extinguiu o 

prazo para a devolução voluntária das parcelas pagas pela 

Administradora. 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 19 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, 09 de janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010041-67.2017.8.11.0047 REQUERENTE: WALDIR LUIS GARCIA DE 

MOURA REQUERIDO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E 

DISTRIBUICAO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 

da Lei nº 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. 

Trata-se de ação de reclamação que visa inibir o corte do fornecimento de 

água na residência do autor com pedido de danos materiais e morais por 

cobranças de faturas acima da média mensal pela concessionária ré. A 

tutela de urgência foi deferida no id. 8108248. Em defesa, a reclamada 

alega que inexiste dano a ser indenizado pois não incorreu em qualquer 

ilícito, requerendo a improcedência da ação (id. 9711987). Relativamente à 

distribuição do ônus da prova, consigno que, além de se tratar de hipótese 

de inversão ope legis, por força do CDC, é impossível à autora provar que 

não consumiu o volume de água que lhe está sendo cobrado. Ainda, 

verifica-se que a ré não trouxe sequer início de prova sobre a alegação 

de que poderia ter ocorrido vazamento no imóvel da parte autora, ônus 

que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Assim sendo, alegando o 

consumidor a existência de cobrança indevida, porquanto destoante do 

consumo médio mensal de sua residência, deveria a empresa Recorrente 

demonstrar a regularidade da mesma, ou seja, que, de fato, houve a 

utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, 

mister do qual não se desincumbiu. Portanto, inexistindo qualquer anomalia 

no consumo de água utilizado pela consumidora, tem-se como indevido o 

aumento significativo e pontual registrado na fatura em análise. Dessa 

forma, impõe-se a adequação do valor das faturas objurgadas à média de 

consumo apurado nos meses anteriores que apontam o consumo médio 

de 20 a 30 m3 (vinte a trinta metros cúbicos). No mesmo sentido, a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EXCESSO DE 

CONSUMO DE ÁGUA. FATURA EMITIDA EM VALOR SUPERIOR AO 

USUAL. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 373, II, DO CPC, NÃO 

DESINCUMBIDO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. EMISSÃO DE NOVA 

FATURA PELA MÉDIA MENSAL. 1. O aumento excessivo e abrupto no 

consumo, sem razões aparentes, afasta a presunção de legalidade, 

inerente aos atos praticados pela demandada, com relação à fatura ora 

impugnada. 2. Além disso, a demandada não trouxe aos autos nenhum 

indício probatório acerca de eventual vazamento interno na unidade de 

consumo da autora, ônus que lhe competia, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do CPC, mormente considerando sua atividade, não sendo plausível 

atribuir tal encargo à autora, notadamente hipossuficiente na relação. 3. 

Diante da ausência de comprovação quanto ao efetivo consumo de água, 

conclui-se pela incorreção da medição, pela que a desconstituição da 

fatura, com a emissão de nova pela média mensal dos últimos doze meses 

posteriores à fatura impugnada é medida que se mostra adequada. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71007211550, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 13/12/2017) Desta feita, 

entendo pela parcial procedência da demanda para declarar a 

inexigibilidade das faturas do mês de junho de 2015, no valor de R$ 

231,64; novembro de 2016, no valor de R$ 123,92; dezembro de 2016, no 

valor de R$ 308,71 e da fatura do mês de janeiro de 2017, no valor de R$ 

552,68. Ademais, REJEITO o pedido de restituição em dobro das 

cobranças realizadas pela acima mencionadas, vez que não há prova de 

pagamento das faturas, logo, ausente o pagamento efetivo das 

cobranças, não é possível a pretendida restituição, na forma do art. 42, 

parágrafo único, do CDC. Na mesma esteira, INDEFIRO o pedido de 

“improcedência das faturas que vencerem no curso desse processo” 

formulado pelo autor na petição inicial, vez que o pleito é indeterminado, 

sendo vedado à este juízo proferir sentença incerta. Por fim, REJEITO o 

pedido de danos morais pois não ocorreu negativação do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco houve interrupção do 

abastecimento de água, configurando a narrativa do autor em meros 

incômodos cotidianos, de forma que não há dano extrapatrimonial a ser 

reparado. Registre-se que não se justifica o corte de abastecimento de 

água no domicílio do autor, vez que várias faturas apontadas como não 

quitadas pela ré (id. 9712019) demonstram valores exorbitantes em 

relação às ao consumo médio praticado pelo promovente. Diante do 

exposto, ratifico a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a inexigibilidade das 

faturas do mês de junho de 2015, no valor de R$ 231,64; novembro de 

2016, no valor de R$ 123,92; dezembro de 2016, no valor de R$ 308,71 e 

da fatura do mês de janeiro de 2017, no valor de R$ 552,68, e; b) 

CONDENAR a requerida em obrigação de fazer consistente em retificar as 

faturas do mês de junho de 2015, no valor de R$ 231,64, novembro de 

2016, no valor de R$ 123,92, dezembro de 2016, no valor de R$ 308,71 e 

da fatura do mês de janeiro de 2017, no valor de R$ 552,68 com base na 

média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao consumo atípico 

indicado em cada fatura. Por consequência, julgo extinto o processo com 

julgamento do mérito com fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. De Diamantino-MT para Jauru/MT, em 19 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. Jauru/MT, 09 de janeiro de 

2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-48.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010148-48.2016.8.11.0047 REQUERENTE: VALDIR FERREIRA PEGO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., TERRA NETWORKS BRASIL S/A 

Vistos etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 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. Trata-se de 

reclamação, sustentando a parte autora que sofreu descontos indevidos 

em sua conta corrente por serviços não contratados e/ou utilizados, 

requerendo a restituição de quantias pagas e condenação por danos 

morais em face das rés Provedor Terra Networks Brasil S.A. e Banco 

Bradesco. Em contestação a reclamada Terra argumentou que o débito 

seria legítimo, pugnando pela improcedência da ação. Por sua vez, em 

defesa, o Banco Bradesco argumentou que inexiste o dever de indenizar 

e, portanto, requer a improcedência da ação. Da análise dos autos, 

verifico que a instituição financeira é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo, pois não foi o Banco Bradesco que deu causa ao suposto dano 

causado ao autor, visto que os descontos realizados na conta corrente do 

autor foram feitos pelo Provedor Terra Networks Brasil S.A, sendo que o 

próprio promovente informou que após solicitação, o Banco Bradesco 

cancelou os débitos automáticos do provedor na conta bancária “mas se 

negou a restituir os valores” (id. 5391087, p.3). Nesta linha, inexiste 

pertinência subjetiva na demanda, vez que a conduta apontada como ilícita 

na peça exordial não foi realizada pela ré, impondo-se a extinção do 

processo sem julgamento do mérito em relação ao Banco Bradesco. No 

que se refere aos pedidos formulados em desfavor do provedor de 

internet Terra, entendo pela procedência da demanda. 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 a mera tela sistêmica com alguns dados 

pessoais do autor juntadas pela ré não é apta a comprovar efetivamente a 

contratação dos serviços, sendo que poderia provar a relação jurídica 

com a apresentação do 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 reclamada, 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. Nota-se que não há registro do uso dos 

serviços de provedor de internet, caracterizando a ausência de interesse 

da autora neste tipo de serviço. Portanto, reconhecido o transtorno, é 

devida a declaração de inexistência de débito, restituição das quantias 

pagas no valor de R$ 1.028,91 (mil e vinte e oito reais e noventa e um 

centavos). Partindo desse contexto, observo que os abatimentos na conta 

corrente do autor sob a rubrica de provedor de internet durante os anos 

de 2015 e 2016 foram indevidos e que tais descontos por extenso lapso 

temporal causaram transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento 

cotidiano, havendo ilicitude na conduta da reclamada pela falha na 

prestação dos serviços, o que aponta serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado. 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$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial em relação à ao Provedor 

Terra Networks Brasil S.A para: a) DECLARAR a inexigibilidade dos 

débitos discutidos nos autos; b) CONDENAR a requerida ao pagamento da 

quantia indevidamente cobrada no montante de R$ 1.028,91 (mil e vinte e 

oito reais e noventa e um centavos), em dobro, que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir do pagamento indevido e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir 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% a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Desta forma, extingo o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, diante da ilegitimidade 

passiva da requerida Banco Bradesco S.A., JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito em relação a esta reclamada, o que faço na 

forma do artigo 485, inciso, inciso VI, do Código de Processo Civil. Defiro a 

gratuidade à parte autora. Sem 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. De Diamantino/MT para Jauru/MT, em 19 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. Jauru/MT, 09 de janeiro de 2018.. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24127 Nr: 342-93.2014.811.0048

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IQUELÇON NEDES DOS SANTOS, CÁSSIO 

WALNERO CREPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:OAB/MT - 6101, FABRÍCIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6.973/MT

 Vistos.

1. Defiro a cota ministerial de f. 138, portanto, intime-se o Advogado do 

acusado Iquelçon Nedes dos Santos para manifestar-se acerca do 

retorno da missiva de f. 131/137 e, inclusive, para requerer o que 

entender oportuno. Prazo: 10 (dez) dias.

2. Após, venham-me conclusos para deliberações pertinentes.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35959 Nr: 1148-26.2017.811.0048

 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: ODETES RIBEIRO MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 291 de 760



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ,. IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO AUTOR PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24840 Nr: 808-87.2014.811.0048

 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: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA MARIA CAMARGO CASTILHO 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS AFIM DE INTIMAR AS PARTES 

ACERCA DO RETORNOS DOS AUTOS A ESTE JUÍZO, PARA REQUEREREM 

O QUE ENTENDER OPORTUNO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36830 Nr: 1544-03.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando o feito, verifico que houve afronta à norma expressa no 

artigo 914, § 1º, do novo Código de Processo Civil, que estabelece, in 

verbis:

“Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados 

em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal”.

2. Assim, REJEITO os presentes embargos, haja vista que deverão ser 

distribuídos por meio de ação autônoma de conhecimento e autuado em 

apartado à demanda executória.

3. Ademais, vislumbro a possibilidade de resolução da demanda pelas 

próprias partes, motivo pelo qual, designo audiência de conciliação para o 

dia 20/02/2018, às 17h00min (horário oficial de Cuiabá-MT), a qual será 

realizada pela Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme 

Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se o(a) Sr(a). Gestor(a) com o 

necessário.

4. Intime-se a parte autora por meio de sua Advogada, bem como intime-se 

pessoalmente a parte requerida, para que compareçam a oralidade supra 

designada.

5. Ciência à Defensoria Pública.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 13 de dezembro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38574 Nr: 2391-05.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é notório que a situação econômico-financeira que se 

depara a requerente não a permite vislumbrar os objetivos da gratuidade 

da justiça, bem assim ser considerada como hipossuficiente.3. Isto posto, 

indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 98, caput, 

da Lei nº. 13.105/15 e do insculpido no art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, sob pena 

de extinção do processo.4. Intime-se. Cumpra-se.Juscimeira – MT, 13 de 

dezembro de 2017.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40905 Nr: 3252-88.2017.811.0048

 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: ECN, JFNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos declaração de hipossuficiência ou 

proceda ao recolhimento das custas processuais e taxas judiciais, tudo 

sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de dezembro de 2017.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 644 Nr: 2-34.1986.811.0048

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENÓPOLIS-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:2210, Geraldo da Costa Ribeiro Filho - OAB:, 

NELSON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 5º, § 3º, do provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 2.829,65 (dois mil, oitocentos vinte e nove reais e 

sessenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 333. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 1.558,75 (hum mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 1.270,90 

(hum mil, duzentos e setenta reais e noventa centavos), para fins de guia 

de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Jusciameira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio - Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35470 Nr: 935-20.2017.811.0048

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESSANDRO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROBSON 

KLIEMASCHEWSK - OAB:9630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO O PRESENTE FEITO, AFIM DE INTIMAR O PATRONO DA 

PARTE EMBARGADA PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 15 (quinze) DIAS, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO, NA FORAM DO ARTIGO 920 DO NCPC..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35958 Nr: 1147-41.2017.811.0048

 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: NATANAEL ALVES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ,. IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO AUTOR PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38740 Nr: 2448-23.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando detidamente o presente feito, concessa venia aos 

argumentos delineados no petitório inicial, indefiro o pedido formulado nos 

autos para que seja pago as custas judiciais ao final da demanda.

2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias, recolher as respectivas custas, sob pena de indeferimento da 

inicial.

3. Decorrido o prazo supra assinalado, certifique-se, voltando os autos 

conclusos para deliberação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 13 de dezembro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39093 Nr: 2612-85.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDES TELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando detidamente o presente feito, concessa venia aos 

argumentos delineados no petitório inicial, indefiro o pedido formulado nos 

autos para que seja pago as custas judiciais ao final da demanda.

2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias, recolher as respectivas custas, sob pena de indeferimento da 

inicial.

3. Decorrido o prazo supra assinalado, certifique-se, voltando os autos 

conclusos para deliberação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 13 de dezembro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 815-45.2015.811.0048

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, MARIA 

LÚCIA PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ - 

OAB:OAB/MT11152, VANDERLEI CHILANTE - OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, TAISE CAROLINA PRADELA ALVES DE ARAÚJO - 

OAB:13.232

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito, a fim 

INTIMAR os advogados das Partes, a comparecerem no dia 08/02/2018, às 

13:00 horas na Sala de Audiências da 4º Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis-MT, sito no endereço Rua Rio Branco, 2299, Bairro 

Guanabara, referente a Carta Precatória n.º 865129 - código (nosso) 

27887.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22553 Nr: 598-70.2013.811.0048

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE MACIEL SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24375 Nr: 512-65.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OZETE FREITAS, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE 

ALMEIDA - OAB:18562, THAIS SUELEN GARCIA - OAB:12190/MT

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realizar 

audiência de instrução e julgamento do feito em busca da entrega do 

devido processo legal. Assim, defiro o pedido retro e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13/03/2018, às 13h00min (horário oficial 

de Cuiabá-MT), na qual as partes deverão comparecer acompanhadas de 

seus Advogados.

2. Saliente que os Advogados DEVERÃO comparecer com as 

testemunhas que pretendem ouvir durante a oralidade, à inteligência do 

artigo 455 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, deverão os 
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causídicos se atentarem ao disposto no artigo 357, § 6º do novo Código 

de Processo Civil.

3. Intime-se o(a) representante do Ministério Público.

4. Intimem-se, as partes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21084 Nr: 140-87.2012.811.0048

 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): DENER ARAÚJO CHAVES, LILIANE REGINA 

SILVA COIMBRA, LUCI DE ARAÚJO CHAVES, GERALDO DOS SANTOS 

COIMBRA, MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTÁVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:5075/MT, OSVALDO ANTÔNIO RIBEIRO - 

OAB:1422/MT, Regiane Alves da Cunha - OAB:7712, REGIANE ALVES 

DA CUNHA. - OAB:7712, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 Vistos, etc.

 1. Trata-se de ação civil pública em defesa do Patrimônio Público e por ato 

de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em desfavor de Dener Araújo Chaves, Liliane Regina Silva 

Coimbra, Luci de Araújo Chaves, Geraldo dos Santos Coimbra e Marcos 

Roberto Silva Coimbra, todos identificados.

2. Houve a interposição de Embargos de Retenção Por Benfeitorias, 

juntado às fls. 735/737.

3. No entanto, depreende-se que houve equívoco ao protocolar a referida 

petição, vez que se trata de Embargos à Execução e como tal devem ser 

autuados em apartado e tramitar por dependência do processo principal, à 

luz dos art. 914, parágrafo 1º e art. 917, inciso IV, todos do Novo Código 

de Processo Civil.

4. Nesse passo, determino o desentranhamento das peças de fls. 

735/793, devendo ser enviadas para o Cartório Distribuidor, visando à 

distribuição do referido incidente de forma apartado e devendo tramitar por 

dependência do processo principal, a este ficando apensado.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21336 Nr: 436-12.2012.811.0048

 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: FRANCISCO DE ASSIS SALES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, MARIANA CRISTINA 

CRISTINA CORRÊA ANDRADE - OAB:OAB/MT 15.549-0, PIO CARLOS 

FREIRIA JUNIOR. - OAB:18.678-A

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o andamento do presente 

feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

2. Após o decurso do prazo, certifique-se e faça conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21630 Nr: 757-47.2012.811.0048

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro para que seja desentranhado o Mandado de 

citação/busca e apreensão para ser cumprido no endereço trazido na 

inicial, após o depósito da diligência.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39888 Nr: 2873-50.2017.811.0048

 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: SILVIO JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro a emenda retro e 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. Outrossim, cite-se a 

autarquia requerida para apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, ficando a requerida ciente de que não se 

defendendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.4. Ademais, 

verifico que a demanda demonstra a imprescindibilidade da realização de 

perícia médica. Assim, DETERMINO a realização de Perícia e nomeio perita 

na pessoa da Dra. Monik Pereira Alves da Silva, inscrita no CREFITO nº 

134692-F, que atende na Avenida das Palmeiras, nº. 351, Condomínio Rio 

Cachoeirinha, Jardim Imperial, em Cuiabá-MT, a qual deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso. (...) 8. Agendada a data da perícia pelo expert 

nomeado, cientifiquem-se as partes da data, horário e local aonde o perito 

promoverá o exame, devendo a parte autora comparecer no local e data 

indicada munida de seus documentos pessoais e exames médicos, laudos 

e outros que repute importantes ao esclarecimento do perito.9. Acostado o 

laudo pericial, intimem-se as partes, através de seus procuradores, para 

que manifestem acerca do laudo, podendo inclusive requerer maiores 

esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.10. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 19 de dezembro de 2017.Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22145 Nr: 162-14.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES PICININ CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por LOURDES PICININ 

CARLOTTO, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado 

às fl. 137 e, por corolário, determino que se proceda da seguinte 

forma:3.1.1. Aguarde-se o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando transcorrido 

aquele “in albis”, mediante certidão detalhada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22852 Nr: 921-75.2013.811.0048

 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: WILSON CAMARGO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1 . Considerando o teor do acórdão de f. 94, DETERMINO, pois, a 

realização de Perícia e nomeio perito na pessoa da Dr. Paulo Cesar de 

Figueiredo Ponce, inscrito no CRM nº. 954, que atende na Rua Sírio 

Libanesa, nº. 60, Ed. Atlantis, Apto 802, Bairro Popular, CEP. 78.045-390, 

em Cuiabá-MT, a qual deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe 

foi cometido independentemente de termo de compromisso.2. FIXO 

honorários periciais, ao perito supra nomeado, no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), o que faço com fulcro no artigo 28, § único e anexo 

único - tabela V, da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, do Conselho da 

Justiça Federal, haja vista a necessidade de deslocamento do perito até 

esta circunscrição, bem como a indenização sobre os gastos com 

alimentação, estadia e grau de dificuldade da pericia a ser realizada, 

observando-se ainda o tempo de tramitação do processo relacionado ao 

possível agravo da situação indicada pela parte autora.3. Intime-se o perito 

dando-lhe ciência da nomeação e no mesmo ato, dos quesitos formulados 

pelo juízo nesta decisão, bem como para que promova o agendamento, 

desde logo, da data em que a pericia será efetuada. Ciente de que o laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório 20 (vinte) dias após a realização 

da perícia.(...)5. Agendada a data da perícia pelo expert nomeado, 

cientifiquem-se as partes da data, horário e local aonde o perito 

promoverá o exame, devendo a parte autora comparecer no local e data 

indicada munida de seus documentos pessoais e exames médicos, laudos 

e outros que repute importantes ao esclarecimento do perito.6. Acostado o 

laudo pericial, intimem-se as partes, através de seus procuradores, para 

que manifestem acerca do laudo, podendo inclusive requerer maiores 

esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.7. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23236 Nr: 1296-76.2013.811.0048

 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: ROSIMEIRE ANTÔNIA SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de Liquidação de Sentença por arbitramento 

fundada em título executivo judicial (art. 509 e seguintes, do NCPC).

2. O exequente pugna pela nomeação de perito para a apuração do valor 

devido pelo executado. Todavia, é necessário que as partes apresentem 

documentos elucidativos, bem como apresentem os valores que entendem 

devidos, conforme inteligência do artigo 510, do NCPC.

3. Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente os documentos necessários á apuração dos valores 

executados, bem como apresentem os valores que entendem devidos.

 4. Faça-se as alterações necessárias na capa dos autos.

5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35149 Nr: 770-70.2017.811.0048

 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: ECG, RHCGQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo entre as partes na audiência de conciliação de Ref: 

30, motivo pelo qual, as partes pugnaram pela homologação do acordo 

supracitado.

Instado a se manifestar, o membro do Ministério Público manifestou-se no 

sentido de ser deferido o pedido de homologação do acordo em seu inteiro 

teor (Ref: 41).

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo retro, celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, letra “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

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

Juscimeira-MT, 15 de janeiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37064 Nr: 1639-33.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, 

FRANCISCO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:MT 15616

 Nos termos da legislação vigente e regulamentação específica da CGJ e 

Ordem de Serviço n.º 02/2013, Abro vista dos autos ao Ministério Público 

para as providências necessárias, tendo em vista a devolução da C.P de 

Ref 119, fls. 16 e 20."negativa".

 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

 (...) 3ª Fase – Pena Definitiva Como inexistem causas de diminuição ou de 

aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, 

tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 

(quinhentos) dias-multa. (...) Regime Inicial de Cumprimento de Pena Diante 

do disposto no artigo 2º, § 1º da Lei nº. 8.072/90 e levando-se em conta a 

natureza do delito em questão – crime hediondo – a pena privativa de 

liberdade imposta deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. 

Substituição da Pena Privativa de Liberdade e Suspensão Condicional da 

Pena Deixo de aplicar as benesses em questão por não se mostrarem 

presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, não sendo elas 

necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime em 

questão. Da Apelação em Liberdade O réu respondeu ao processo preso 

e considerando que os pressupostos autorizadores da custódia 

preventiva encontram-se inalterados, desautorizo-o a recorrer da 

presente sentença, caso tenha interesse, em liberdade (§ 3º do artigo 2º 

da Lei nº. 8.072/90). É que, a autoria e a materialidade delitiva (fumus boni 

juris) vêm consubstanciadas no presente decreto condenatório. (...) 

DISPOSITIVO Tecidas estas considerações e gizadas as razões de 

decidir, julgo totalmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada 

na denúncia, para o fim de condenar o réu Carlos Mendes, já qualificado, 

como incurso na como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 

11.343/06, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério 

trifásico, em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em 

regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 

1/15 do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, 

devidamente corrigido a partir da data do fato, sem direito de apelar da 

presente sentença, em liberdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38579 Nr: 2393-72.2017.811.0048

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA OLÍMPIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do requerimento administrativo. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da parte autora.3.2. ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40938 Nr: 3268-42.2017.811.0048

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se o requerente para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos declaração de hipossuficiência ou 

proceda ao recolhimento das custas processuais e taxas judiciais, tudo 

sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de janeiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22247 Nr: 272-13.2013.811.0048

 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: SHIRLEI APARECIDA VERZA SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora para se 

manifestar no que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias, tendo 

em vista o pagamento integral do débito por parte da autarquia requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23104 Nr: 1160-79.2013.811.0048

 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: PAULO FRANCO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que complemente a petição de fl. 63, no 

prazo de 15 (quinze) dias, visto que encontra-se incompleta, 

impossibilitando a análise do pedido.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24015 Nr: 261-47.2014.811.0048

 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: VITAR MARIA DE JESUS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade da realização 

de audiência de instrução e julgamento do feito, em busca da entrega do 

devido processo legal. Assim, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26/04/2018, às 13h00min (horário oficial de Cuiabá-MT), na qual 

as partes deverão comparecer acompanhadas de seus Advogados.

 3. Dispenso as partes de apresentarem rol de testemunhas, eis que os 

Advogados DEVERÃO comparecer com as testemunhas que pretendem 

ouvir durante a oralidade, à inteligência do artigo 455 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, deverão os causídicos se atentarem ao 

disposto no artigo 357, § 6º do novo Código de Processo Civil.

4. Intimem-se a parte requerida pessoalmente, com o envio dos autos.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24314 Nr: 479-75.2014.811.0048

 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: JANUÁRIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO. - OAB:, ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora para se 

manifestar no que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias, tendo 

em vista o pagamento integral do débito por parte da autarquia requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26385 Nr: 263-80.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINA DE OLIVEIRA ALMEIDA

 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: LORENA ARAÚJO DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Vistos etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.
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7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 16 de janeiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33253 Nr: 1800-77.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DOS SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 Vistos.

1. Recebo o presente recurso de apelação, nos seus legais e jurídicos 

efeitos, porquanto tempestivo, eis que interposto no prazo de 5 (cinco) 

dias – art. 593, Código de Processo Penal.

2. Vista ao apelante para apresentação de suas razões, no prazo de 8 

(oito) dias, pena de subida sem elas (art. 601, CPP) e, após, oferecidas ou 

certificado o decurso do prazo (art. 600, CPP), ao apelado para, em igual 

prazo, também arrazoar.

3. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 12 de janeiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35812 Nr: 1080-76.2017.811.0048

 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: EURICO TIAGO BORGES, EDNALVA GARCIA BORGES, 

TANIA GARCIA BORGES, EURICO APARECIDO GARCIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, RODRIGO PEREIRA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de pedido de reconhecimento de Fraude à Execução, com as 

partes já devidamente qualificadas.

2. Os requerentes informaram este juízo, de forma expressa, que houve o 

efetivo cumprimento do acordo entabulado entre as partes (Ref: 23).

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Expeça(m)-se, se o caso, o necessário para levantamento, em favor da 

parte devedora, de eventual quantia penhorada e depositada em conta 

vinculada ao presente feito, de tudo certificando.

5. Sem custas e honorários.

6. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

7. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de dezembro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39040 Nr: 2586-87.2017.811.0048

 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: WALDERMI RODRIGUES PORTO

 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:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do requerimento administrativo. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da parte autora.3.2

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000235-27.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA FERREIRA DA SILVA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000234-42.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA DA SILVA LIMA (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-65.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT22193/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA OAB - MT8228/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL promovida ODAIR DE 

OLIVEIRA em face da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, devidamente 

qualificados. Alega, preliminarmente, a parte requerida, na contestação, a 

incompetência deste Juizado Especial, por tratar-se de Empresa Pública 

Federal, e assim, o tramite deste feito pela Justiça Estadual viola o art. 109, 

inciso I da Constituição Federal de 1988, porquanto a competência para 

processar e julgar causas desta natureza pertencem aos Juízes Federais. 

Pugnando pela declaração da incompetência deste Juízo, diante da 

incompetência absoluta. 2. É o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. A 

o analisar os autos verifica-se que razão assiste para que seja 

processado o presente feito perante a Justiça Federal, uma vez que 

tratar-se de Empresa Pública Federal, sendo de interesse da União o 

deslinde da causa. 2.2. Nesse diapasão, nos termos do art. 109, inciso I 
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da Constituição Federal e 113, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, 

os autos desta ação devem ser extintos, para o ingresso no Juízo 

competente, qual seja a Justiça Federal, na Seção Judiciária de Mato 

Grosso, localizada em Rondonópolis – MT, à qual possui jurisdição sobre 

este Município de Juscimeira - MT. 3. Diante do exposto, com fundamento 

no artigo 485, inciso IV, e §§ 1º e 2º, in fine, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito. 4. 

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 6. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-03.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELE DE OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

luiz roberto obersteiner OAB - MT2658/O (ADVOGADO)

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER OAB - MT0005461A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido contido na petição juntada no ID 11215698, 

para que seja expedido o competente alvará para o levantamento dos 

valores depositados. 2. Intimem-se a parte autora para que colacione aos 

autos os dados bancários necessários à expedição do referido alvará. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-25.2011.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ANDRE NUNES OAB - SP0279176S (ADVOGADO)

KATIA LUZIA DE GODOI OAB - MT0012393A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº 11/2017

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74083 Nr: 1784-03.2017.811.0109

 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: ELAINE MARIA MÜLLER GUIDALI, Asta Maria Muller, 

ELÁRIO ANTÔNIO MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, DECIO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do inciso artigo 485, I, do Código de Processo Civil, por falta de condição 

da ação. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 

2017.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66190 Nr: 832-92.2015.811.0109

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos etc.Verifica-se nos autos, através da manifestação à fl. 38, que o 

executado NIRIVALDO CHAVARA DE MATOS, intimado para pagar 

parcelas alimentares em atraso, bem como as que vencerem no curso do 

processo sob pena de decretar-lhe a prisão, manteve-se inerte, e, por 

conseguinte, não quitou o débito e nem apresentou justificativa.Em 

manifestação às fls. 38, o Ministério Público pugna pela atualização do 

débito alimentar, protesto do pronunciamento judicial e decretação da 

prisão civil do executado. Relatei.DECIDO.Ab initio, passo a decidir sobre o 

pleito de prisão civil do executado pelo não pagamento dos meses em 

atraso, pelos quais já foi devidamente intimado. Nesse trilhar, preenchidos 

os requisitos constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do 

inadimplemento da obrigação alimentar, já que o devedor deixou de cumprir 

sem nenhuma justificativa, deve ser decretada a prisão civil do mesmo até 

que seja cumprida in totum tal obrigação(...)).Com a urgência que caso 

requer, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para atualização dos 

valores devidos, cujo pagamento elidirá a prisão. Após, EXPEÇA-SE 

mandado de prisão civil, devendo o executado permanecer separado dos 

presos comuns, ficando desde já autorizada a expedição de alvará de 

soltura ou suspensão da ordem de prisão diante do inequívoco pagamento 

do débito referente aos meses supra descritos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 13 de dezembro de 2017. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64417 Nr: 1291-31.2014.811.0109

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRDSP, LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos etc.Verifica-se nos autos, através da manifestação à (fl. 35), que 

o executado ERASMO PINHEIRO, intimado para pagar parcelas alimentares 

em atraso, bem como as que vencerem no curso do processo sob pena 

de decretar-lhe a prisão, manteve-se inerte, e, por conseguinte, não quitou 

o débito e nem apresentou justificativa.Em manifestação às (fl. 35), o 

Ministério Público pugna pela atualização do débito alimentar, protesto do 

pronunciamento judicial e decretação da prisão civil do executado. 

Relatei.DECIDO.Ab initio, passo a decidir sobre o pleito de prisão civil do 

executado pelo não pagamento dos meses em atraso, pelos quais já foi 

devidamente intimado. Nesse trilhar, preenchidos os requisitos 

constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da 

obrigação alimentar, já que o devedor deixou de cumprir sem nenhuma 

justificativa, deve ser decretada a prisão civil do mesmo até que seja 

cumprida in totum tal obrigação. (...)...”.Destarte, uma vez não 

demonstrado o pagamento das prestações alimentícias devidas, ACOLHO 

o requerimento da exequente, bem como do Ministério Público, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado ERASMO PINHEIRO, com qualificação nos 

autos, pelo prazo de sessenta (60) dias ou até que efetue o pagamento 

das prestações alimentícias vencidas (fl. 23).Conforme certidão de (fl. 26), 

a parte executada não juntou comprovante de pagamento referente ao 

debito e nem questionou sua cobrança na defesa apresenta a fl. 

31/32.Com a urgência que caso requer, REMETAM-SE os autos à 

Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos, cujo pagamento 

elidirá a prisão. Após, EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o 

executado permanecer separado dos presos comuns, ficando desde já 

autorizada a expedição de alvará de soltura ou suspensão da ordem de 

prisão diante do inequívoco pagamento do débito referente aos meses 

supra descritos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 13 

de dezembro de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70199 Nr: 1381-68.2016.811.0109

 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: HILTON AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar que o requerido conceda e reimplante, no prazo de 10 

(dez) dias, o benefício auxílio-doença em favor da requerente, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais).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, 

requereu, fundamentadamente, a dispensa da solenidade.(...) CITE-SE a 

parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, Código de Processo 

Civil). Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de auxílio doença requerido pelo autor.(...)), INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: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.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, justif icando, 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, 18 de dezembro de 2017.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72965 Nr: 1219-39.2017.811.0109

 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: WELLINGTON ALVES MONTEZUMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REVOGO a decisão de fls. 44/45 e DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o requerido 

conceda e reimplante, no prazo de 10 (dez) dias, o benefício 

auxílio-doença em favor da requerente, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).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, requereu, fundamentadamente, a 

dispensa da solenidade.Consubstanciado ao laudo pericial, bem como, nos 

termos da medida provisória nº 767/2017 que alterou a Lei 8.213/91, 

consigno prazo inicial de auxílio doença pelo período de 24 (vinte quatro) 

meses, a contar da implantação, consignando que, antes do término do 

prazo acima, será de responsabilidade da previdência requerida a 

designação de agendamento para realização de nova perícia.Ainda, caso 

o INSS permaneça inerte quanto à designação de nova perícia, nos termos 

do art. 373, II, do Código de Processo Civil, desde já, fica determinado à 

prorrogação de igual prazo do auxílio doença concedido. CITE-SE a parte 

ré para, querendo, contestar a ação (335, III, Código de Processo Civil). 

(...), 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, 18 de dezembro de 2017.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74234 Nr: 1886-25.2017.811.0109

 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: ZENILDA CHARAVARA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

previdenciária com pedido de restabelecimento de auxílio doença c/c 

pedido de antecipação de tutela movida por ZENILDA CHARAVARA DE 

MATOS em detrimento do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.Assevera a parte autora que, através de processo administrativo 

(Nit-165.65308.16-1 ), requereu junto ao INSS a concessão auxílio doença 

pela patologia descrita como neoplasia maligna do colo do útero e 

hanseníase.Esclarece que as enfermidades do qual se encontra 

acometida, lhe causam limitações nos seus afazeres diários, lhe 

impossibilitando até mesmo para simples tarefas diárias, ficando 

impossibilitado de exercer suas funções habituais e não podendo mais 

trabalhar, motivo pelo qual não lhe restou outra alternativa, senão a 

propositura da presente demanda, na qual busca em sede de antecipação 

de tutela, a implantação do benefício de auxílio doença. Instruiu os autos, 

com documentos de fls. 11/47. Relatei. DECIDODefiro os benefícios da 

justiça gratuita requerida.Embora a parte autora tenha colacionado aos 

autos ponderáveis elementos de cognição, estes representam apenas 

uma visão unilateral dos fatos narrados na exordial não possuindo o 

condão de embasar a tutela pretendida de início que é a concessão do 

auxilio doença até julgamento final da demanda. Por esta razão, postergo a 

análise da medida liminar para após a realização da perícia médica, fato 

que possibilitará a este Juízo, melhor instrução do processo.APÓS a 

juntada do laudo, conclusos os autos para analise do pedido de tutela 

antecipada.INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados pelo expert para se submeter ao exame pericial. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 

2017.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50029 Nr: 566-47.2011.811.0109

 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: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, JUCIRLEI 

APARECIDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIRLEI APARECIDA ALVES DE SOUZA, 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes para manifestar em relação aos documentos 

juntados às fls. 305/334, no prazo legal e requererem o que entender de 

direito. Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Marcelândia-MT, 18 de dezembro de 2017.
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Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60029 Nr: 883-45.2011.811.0109

 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: JUCIRLEI APARECIDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 Vistos etc.

Designo audiência para saneamento dos processos 60029 e 50029 para a 

data de 04/04/2018 às 13h30.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Marcelândia-MT, 18 de dezembro de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61999 Nr: 694-96.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA & FUNK LTDA - EPP, ELIANE KELI 

FUNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:1178-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de levantamento de valores neste momento, tendo em 

vista que a executada não foi citada, nem mesmo por edital. Desta forma, 

o exequente deverá localizar a executada ou sua sócia para que tome 

conhecimento da penhora realizada. Caso a pesquisa de endereços reste 

infrutífera, poderá ser feita a citação/intimação por edital.

Intime-se a exequente para se manifestar e trazer aos autos o endereço 

da executada ou de sua sócia, sendo que aquela poderá ser 

citada/intimada na pessoa desta.

Após, voltem os autos conclusos para decisão dos demais pedidos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73309 Nr: 1416-91.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDO APARECIDO VIEIRA DE FREITAS, 

RONALDO EDUARDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA em face do réu RONALDO EDUARDO PEREIRA. Por 

fim, em análise a defesa prévia apresentada às fls. 103/104, tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso 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 o DIA 23 DE 

JANEIRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas na denúncia, fl.06, para comparecerem à audiência designada, 

sob as penas da lei, as quais também foram arroladas pela defesa 

(fl.104-v).Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca. Requisite-se 

escolta.INTIME-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia/MT, 19 de novembro de 2017.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 11623 Nr: 1034-84.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI AMARAL TARTAGLIA, JOAO DONIZETE 

TEAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIR CANGUSSU NOGUEIRA, ESPÓLIO DE 

JAIR PEREIRA NOGUEIRA, VITOR NOGUEIRA DE FREITAS, Amintas de 

Freitas Junior, ANGELA MARIA CANGUSSU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELVÉCIO GUSTAVO 

RODRIGUES MORAIS - OAB:99523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci da Silva Campos - 

OAB:284826/SP, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, 

Sérgio Luiz Pereira Leite - OAB:SP 45.368

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a necessidade de oitiva das partes, DESIGNO audiência 

para saneamento do processo para data de 22 de março de 2018, às 

14:10 horas .

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 19 de dezembro de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72168 Nr: 780-28.2017.811.0109

 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: ADAN MACHADO BLANC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thameya Lourenço Barbosa 

Silva - OAB:0

 Vistos, etc.

Cumpra-se decisão à fl. 177, no que tange intimação da requerida para 

manifestação.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestar se tem interesse na 

causa. Em seguida, à Secretaria para buscar informações sobre o 

julgamento do agravo de instrumento.

Logo depois, volte concluso para analise dos requerimentos às 

fls.178/187 dos autos.

 Marcelândia/MT, 10 de janeiro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72967 Nr: 1221-09.2017.811.0109

 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: SUELI DA CONCEIÇÃO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de ação ajuizada sob o rito ordinário por SUELI DA 

CONCEIÇÃO SOARES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, com pedido de antecipação de tutela para que seja 

determinada a implantação imediata do benefício assistencial de prestação 

continuada- LOAS.Em síntese, afirma ser portadora de transtorno 

depressivo recorrente – (CID F33-1), que lhe causam limitações em suas 

atividades laborais diárias, bem como, não ter nenhuma fonte de renda, ter 

idade avançada e nem condições físicas para exercer qualquer atividade 
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(...).Apesar das afirmações apresentadas na inicial, a requerente não 

logrou êxito em comprová-las de plano, vez que que não possui idade 

mínima (60 anos) para ter direito ao beneficio; bem como não comprovou a 

deficiência, uma vez que o perito afirmou que ela sofre de depressão 

moderada, a qual conforme o laudo pericial gera incapacidade parcial e 

temporária, conforme (quesitos 12 e 13), doença essa que, em tese, não 

enseja direito a benéfico pleiteado.Diante do breve exposto, uma vez que 

a autora não preencheu os requisitos para concessão da tutela 

antecipada, INDEFIRO-A.Assim, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida 

para CONTESTAR a demanda no prazo legal.Assim que for ofertada a 

CONTESTAÇÃO, se for o caso, INTIME-SE a parte requerente para 

apresentar IMPUGNAÇÃO.Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide ou designação de audiência, conforme o 

caso. Marcelândia-MT, 09 de janeiro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60563 Nr: 521-09.2012.811.0109

 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: SONIA EDUARDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI ALVES CONTREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista a justificativa do advogado da parte autora às fls. 90/93, 

diante disso, REDESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/03/2018, às 14h40min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, que deverão 

comparecer intimadas pelos advogados das partes, conforme o previsto 

no CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de janeiro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66976 Nr: 1167-14.2015.811.0109

 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: NEIVA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO BORIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 Por fim, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos de declaração 

opostos, bem como, mantenho os demais termos da decisão à fl. 

350/356.Em tempo, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, 

após, INTIMEM-SE as partes para cumprimento dos demais termos da 

decisão, concernentes a apresentação de quesitos e, querendo 

apresentar assistente técnico (fl. 353).Determino à secretaria a intimação 

do perito nomeado à fl. 354, bem como para proceder os demais atos 

pertinentes.Publique-se. Intimem-se.Marcelândia-MT, 15 de janeiro de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73733 Nr: 1620-38.2017.811.0109

 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: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVIR PAWIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Vistos etc.

Conforme decisão em recurso de agravo de instrumento pelo Tribunal de 

Justiça do Matogrosso às fls. 108/110, INTIME-SE o requerente para 

cumprir a determinação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

apresentar resposta.

Diante disso, DEFIRO o pedido acostado à fl. 113, bem como, expeça-se 

carta precatória a Comarca da Cidade de Cuiabá/MT, para intimar o 

requerente da decisão no endereço informado.

CUMPRA-SE.

Marcelândia-MT, 15 de janeiro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74555 Nr: 13-53.2018.811.0109

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVIR PAWIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, uma vez que este valor apresentado pelo requerente é 

incontroverso e presente os requisitos da tutela de urgência, DEFIRO A 

LIMINAR solicitada, por consequência autorizo o depósito da quantia 

devida junto ao estabelecimento bancário, a ser realizado no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito.Bem como, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar ao demandado que retire, no prazo de 10 dias, o nome da 

parte autora dos canais de protesto de crédito, após a comprovação do 

depósito do valor incontroverso, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo 

de majoração da multa, caso seja ineficaz.Logo após a confirmação do 

depósito, CITE-SE e INTIME-SE o requerido para que venha em juízo para 

levantar o depósito judicial ou oferecer contestação no prazo de 15 dias, 

bem como para que cumpra a decisão liminar, no prazo de 10 

dias.Consigne-se no mandado a advertência de que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (art. 344 CPC).CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Marcelândia/MT, 12 de janeiro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60611 Nr: 573-05.2012.811.0109

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

KITÉRIA CARMEN DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIRIVALDO CHARAVARA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 Face ao exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do 

artigo 487, I do CPC para CONDENAR o requerido NIRIVALDO 

CHARAVARÁ DE MATOS ao pagamento ao seu filho KAUÃ DA SILVA DE 

MATOS de pensão alimentícia correspondente a 40% do salário mínimo 

vigente, confirmando os alimentos provisórios já deferidos, que deverá ser 

depositado em conta corrente em nome da genitora do alimentando, 

indicada na inicial. Sem custas, uma vez que já deferidos os benefícios da 

Justiça Gratuita por estar representado pelo Ministério Público fl. 36.Sem 

honorários advocatícios, pois a ação foi proposta pelo Ministério Público, a 

quem a Constituição Federal veda a destinação de honorários (art. 128, § 
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5º, II, “a”).CIÊNCIA ao Ministério Público.Decorrido o prazo para eventual 

recurso, após o trânsito em julgado, certifique-se, após, ARQUIVEM-SE, 

mediante as baixas e cautela.Publ ique-se.  Registre-se . 

Intimem-se.Marcelândia, 12 de janeiro de 2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz 

de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63514 Nr: 599-32.2014.811.0109

 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: ANTONIO DIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por Antônio 

Dias Viera em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

(fls.123/135), lastreada na sentença proferida nestes autos à fls. 100/107, 

que condenou o requerido/executado na obrigação de “concessão de 

auxílio doença e a conversão em aposentadoria por invalidez.”.

Assim, DETERMINO:

1) INTIME-SE a executada para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 536, § 1º, CPC).

2) Apresentada impugnação (art. 536, § 4º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 11 de janeiro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64344 Nr: 1239-35.2014.811.0109

 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: MARIA PEREIRA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil.Condeno a autora ao pagamento das 

custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil 

reais). Contudo, a exigibilidade de tais valores fica suspensa, na forma do 

art. 98, §3º, do CPC, ante o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita.Decorrido o prazo para eventual recurso, certifique-se, após, 

arquivem-se, com as devidas baixas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Marcelândia-MT, 08 de janeiro de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65119 Nr: 303-73.2015.811.0109

 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: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial, promovida pelo 

Banco J. Safra S/A, em detrimento de Glaucia Mirian Ribeiro Batista.

Finalizada a instrução, verifica-se às fls. 38/39 dos autos acordo realizado 

entre as partes.

Assim, DECIDO.

Homologo o acordo feito entre as partes, uma vez que as partes são 

capazes e os direitos disponíveis e JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Marcelândia/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70749 Nr: 1681-30.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Vistos etc.

Após, à Secretaria para informar se houve cumprimento da carta 

precatória de fl. 179.

Após resposta, voltem os autos conclusos.

Marcelândia-MT, 16 de janeiro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72120 Nr: 745-68.2017.811.0109

 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: TIAGO FARDIN SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thameya Lourenço Barbosa 

Silva - OAB:0

 Vistos, etc.

Vistas ao Ministério Público para que se manifeste quanto ao interesse 

sob a causa.

Após, à secretaria para junte aos autos a decisão (acórdão) que 

suspendeu os efeitos da liminar através do agravo de instrumento 

interposto pela requerida, bem como, extrato atualizado da movimentação 

processual no Tribunal de Justiça/MT, buscando informações sobre o 

agravo.

 Destarte, tendo em vista que as partes manifestaram o interesse pelo 

julgamento antecipado da lide, volte concluso para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 10 de janeiro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73882 Nr: 1694-92.2017.811.0109

 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: MARINESIO SCHWARZBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme informações verbais do advogado do autor (abaixo-assinado), 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores na 

seguinte forma:

1) O valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), para 

deposito na conta da empresa MD Express, às fls.119 dos autos;

2) O valor de R$ 14.899,03 (catorze mil oitocentos e noventa e nove reais 

e três centavos), para deposito na conta informada à fl. 118, “drogaria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 302 de 760



esperança”.

 Destarte, INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar quanto aos valores sobressalentes.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 19 de dezembro de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73882 Nr: 1694-92.2017.811.0109

 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: MARINESIO SCHWARZBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Quanto aos embargos declaratórios interpostos (fl.162), recebo-os, 

tendo em vista sua tempestividade devidamente certificada à fl. 165, 

contudo, JULGO-Os improcedentes, mantendo e ratificando a decisão às 

fls. 161/161-v, pelos seus próprios termos, determinando que a empresa 

fornecedora (Farma Silva MGMED Produtos Hospitalares Eireli -fl.159/160), 

faça a entrega dos medicamentos necessários e comprove os gastos com 

o frete para que, após, com a devida nota, seja imediatamente expedido o 

alvará para pagamento do fármaco. Por oportuno, justifico tal decisão, sob 

a cautela de evitar dano ao erário, mormente, para que se evite o mesmo 

caos ocorrido nos autos, em que a empresa ao receber os valores para 

compra do medicamento, não o disponibilizou e não fez a devolução 

integralmente. Nesse passo, com a informação trazida pelo próprio autor, 

de que a medicação ficaria reservada até a data de 03/01/2018;4-por fim, 

intime-se a parte autora para que no prazo de até 30 (trinta) dias 

comprove aos autos que foi cadastrado no Unacon/SUS, para 

recebimento da medicação, bem como, caso seja negado, no mesmo 

prazo acima, anexe aos autos tal decisão administrativa, ainda, comprove 

nos autos a aquisição do medicamento “cottelic 20mg”- fl. 118, conforme 

expedição de alvará à fl. 132, no valor de R$ 14.899,03 (catorze mil 

oitocentos e noventa e nove reais e três centavos) em favor da Drogaria 

Nova Esperança;5-Oficie-se a Drogaria Nova Esperança, para junte aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, a respectiva nota fiscal de recebimento 

pela venda do medicamento “cottelic 20mg”. Decorrido os prazos acima, 

certifique-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 10 de 

janeiro de 2018.Rafael Siman Carvalho

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63187 Nr: 330-90.2014.811.0109

 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: FORTUNATO BORIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANCURY BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, e por tudo o mais que dos autos consta, nos termos da 

fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, com 

julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, inciso II do 

Código de Processo Civil a fim de DECLARAR o requerente Fortunato Borin 

Neto como legítimo possuidor das Fazendas Conquista I e Conquista II, bem 

como confirmar a tutela jurisdicional liminar deferida, conferindo proteção 

possessória e DETERMINANDO que o requerido Ivancury Barbosa se 

abstenha de qualquer ato atentatório ao livre exercício da posse do 

requerente nas áreas em questão, sob pena de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) em favor do autor.CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO 

em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.Após 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marcelândia/MT, 

10 de janeiro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72120 Nr: 745-68.2017.811.0109

 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: TIAGO FARDIN SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thameya Lourenço Barbosa 

Silva - OAB:0

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias sobre a petição e documentos juntados. Após, voltem os autos 

conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73198 Nr: 1348-44.2017.811.0109

 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: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento do complemento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 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, onde o usuário selecionará 

Emissão de Guia de Diligência, indicando o OFICIAL DE JUSTIÇA FABIO DA 

COSTA QUEIROZ, para receber o complemento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73733 Nr: 1620-38.2017.811.0109

 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: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVIR PAWIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento do complemento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), 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, onde o usuário 

selecionará Emissão de Guia de Diligência, indicando o OFICIAL DE 

JUSTIÇA FABIO DA COSTA QUEIROZ, para receber o complemento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 1724-30.2017.811.0109

 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): LEANDRO CESAR TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dener Felipe Felizardo e 

Silva - OAB:OAB/MT 21.678

 Vistos, etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl. 51 e verso, 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, motivo pelo qual afasto a preliminar 

aventada.

A materialidade do delito está caracterizada pelo auto de prisão em 

flagrante, o que também traz indícios da autoria do denunciado, bem como 

o depoimento da vítima, que nesta fase perfunctória, deve ser 

considerada.

 Destarte, tendo em vista que este magistrado estará em gozo de férias no 

mês de fevereiro, designo audiência de instrução para o dia 27/03/2018 às 

17h10min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl. 06, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.

Solicito à secretária para que OFICIE-SE à Secretária de Estado e Justiça e 

Direitos Humanos, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para 

providenciar quanto a tramitação e liberação de diárias dos Agentes 

Penitenciários.

 OFICIE-SE ainda, o Presidio “ferrugem”, localizado na Cidade de Sinop/MT, 

para que faça a escolta do Sr. Leandro Cesar Tidre, a fim de comparecer 

na audiência de instrução e julgamento marcada.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

Requisite-se escolta.

INTIME-SE o defensor do acusado para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 16 de janeiro 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74027 Nr: 1749-43.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20.430

 Vistos, etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às fls. 46/51, 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, motivo pelo qual afasto a preliminar 

aventada.

A materialidade do delito está caracterizada pelo auto de prisão em 

flagrante, o que também traz indícios da autoria do denunciado, bem como 

o depoimento da vítima, que nesta fase perfunctória, deve ser 

considerada.

 Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 2018, às 

13:30 horas.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.06, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, bem como, as 

testemunhas de defesa arroladas às fls. 51.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

Requisite-se escolta.

INTIME-SE o defensor do acusado para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de janeiro 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74027 Nr: 1749-43.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20.430

 Vistos, etc.

Consubstanciado ao pedido à fl.57, defiro o pleito.

Destarte, tendo em vista que este magistrado estará em gozo de férias no 

mês de fevereiro, designo audiência de instrução para 20/03/2018 às 

17:10 horas.

Requisite-se escolta.

Cumpra-se. Intime-se.

Marcelândia/MT, 15 de janeiro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46905 Nr: 690-98.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE MOURA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE IVESTIMENTO E 

TELEFONICA

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

OAB:11.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A - MT

 Vistos, etc.

 Expeça-se o respectivo alvará em favor do autor, para levantamento dos 

valores descritos à fl.172 dos autos, o qual deverá ser depositado na 

conta bancária informada à fl.191 (esposa).

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64997 Nr: 2671-15.2016.811.0111

 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: MOACIR SOARES DE LIRA

 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 ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à MOACIR 

SOARES DE LIRA, 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 

19.04.2016 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 
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atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: MOACIR SOARES LIRA;Benefício Concedido: 

Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data 

do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(19.04.2016);Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69017 Nr: 2194-55.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO DE SOUZA VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o réu JOÃO PAULO DE SOUZA 

VITORINO, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 157, § 2º, 

inciso II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal e, nas penas do art. 

244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, 

última parte, do Código Penal.(....)Indo à terceira fase de fixação da pena, 

inexiste causa de diminuição. Presente, porém, a causa de aumento de 

pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Em se tratando 

de delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, e considerando a 

fundamentação já declinada, fixo o aumento da pena em 1/3 (um terço), 

resultando na pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 

13 (treze) dias-multa. Presente, ainda, a causa de aumento prevista no 

artigo 71 do Código Penal, em virtude do reconhecimento da continuidade 

delitiva entre os fatos 01 e 02, pelo que aumento a pena em 1/4 (um 

quarto), encontrando a pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 

(dezesseis) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, pena esta que 

torno DEFINITIVA.Em relação ao crime de corrupção de menores inexistem 

causas de diminuição bem como de aumento de pena, razão pela qual 

torno a pena DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão.Admitido, ainda, o 

concurso formal impróprio ou imperfeito dos crimes de roubo e corrupção 

de menores, as penas privativas de liberdade devem ser somadas, 

perfazendo um total de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) 

dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, sendo o valor do dia-multa 

equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável 

na execução (art. 49, § 2º, CP), pena esta que torno DEFINITIVA.(....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35903 Nr: 744-87.2011.811.0111

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA LARA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LARA DE MATOS

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

do Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 744-87.2011.811.0111 (Código 35903)

Exequente: Amanda Lara de Matos

Executado: Francisco Lara de Matos

Vistos.

Após ser regularmente citada (f.37), a parte executada deixou de efetuar 

o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 12 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53415 Nr: 1519-34.2013.811.0111

 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 CARLOS FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A., JOSUALDO 

M. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a citação por edital de Josualdo M. da Silva. Providencie a 

Secretaria.

Sem prejuízo, dê-se ciência ao Ministério Público para que manifeste 

eventual interesse na causa.

Transcorrido o prazo de edital, certifique-se a Secretaria a apresentação 

ou não de resposta.

Após, venham-me conclusos os autos.

Matupá, 18 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54018 Nr: 319-55.2014.811.0111

 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: BENEDICTA LUZIA DOMINGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A., MARISA 

SAKAGUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR o 

domínio da autora BENEDICTA LUZIA DOMINGUES DE SOUZA sobre o 

imóvel situado no Município de Matupá, correspondente ao Lote nº 08, da 

Quadra 17, da Zona Central 1-003, com área superficial de 632,81 m². 

Esta sentença servirá de título para o registro no Cartório de Registro de 

Imóveis competente. Extingo o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e despesas processuais, uma vez que 

indefiro os benefícios da gratuidade da justiça. Consta dos autos ser a 

parte autora proprietária de pelo menos dois lotes no Município de Matupá, 

patrimônio incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. 

Expeça-se mandado ao Cartório do 1º Ofício de Matupá – MT.Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Matupá, 18 de dezembro de 2017.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65135 Nr: 2740-47.2016.811.0111

 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: GERALDO REIS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 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 ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à GERALDO 

REIS AGUIAR, 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 
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02.02.2016 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 segurado: GERALDO REIS AGUIAR;Benefício Concedido: 

Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data 

do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(02.02.2016);Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias(....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66748 Nr: 874-67.2017.811.0111

 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: Euclides Escaliar Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 874-67.2017.811.0111.

Código Apolo nº 66748.

Vistos.

Ante o teor do pedido de Ref. 17 e, considerando o que dispõe a 

Resolução 232 de 13 de julho de 2016, editada pelo Conselho da Justiça 

Federal, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, 

no âmbito da Justiça de primeiro e segundo grau, observando o valor 

definido em tabela oficial, RETIFICO a decisão de Ref. 04, no que tange aos 

valores de honorários periciais, fixando-os em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais).

No mais, oficie-se ao perito Dr. Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 

3298, para realização da perícia, nos termos da decisão de Ref. 04.

Após, com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre o referido laudo.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Matupá, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72089 Nr: 18-69.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 72089

Processo nº 18-69.2018.811.0111

Classe – Assunto: Auto de Prisão em Flagrante

 Flagrado: João Francisco Gomes

Vítima: Tereza dos Santos Rodrigues Pimentel

 Vistos.

Designo audiência de custódia para a data de 05 de janeiro de 2018, às 

17h.

NOMEIO para o ato, como defensor dativo, o advogado Nilson Allan R. 

Portela.

Tomando em conta a natureza da causa e a complexidade do ato 

praticado, FIXO os honorários advocatícios em 02 URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.

Intime-se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, servindo como MANDADO e OFÍCIO no que 

couber.

Matupá/MT, 05 de janeiro de 2018, às 16h15min.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Em regime de Plantão Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50644 Nr: 519-33.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR PAGANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS PAULO MOLINA, CÉLIO BATISTA 

MARTINS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR PAGANI - OAB:16.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT, VALDECIR PAGANI - OAB:16.783

 Autos nº 519-33.2012.811.0111 (Código 50644)

Exequente: Valdeir Pagani

Executado: Isaías Paulo Molina

Vistos.

Reitere-se, pela derradeira vez, a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 28 de novembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55320 Nr: 1402-09.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS

 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 1402-09.2014.811.0111.

Código Apolo nº 55320.

Vistos.

A parte executada concordou com os cálculos apresentados (fl. 91), 

razão pela qual os HOMOLOGO.

 Expeça-se a competente RPV.

Matupá /MT, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71897 Nr: 3584-60.2017.811.0111

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO TARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3584-60.2017.811.0111 (Código 71897)Requerente: Banco 

Bradesco Financiamentos S.A.Requerido: Paulo Tarcio da 

SilvaVistos.Trata-se de pedido de busca e apreensão embasado em 

contrato garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente Banco 

Bradesco Financiamentos S.A., pretende alcançar o bem que se encontra 

em posse de Paulo Tarcio da Silva, em decorrência do contrato nº 

4382769680, em que se vê a perfeita identificação da coisa alienada 

fiduciariamente.(...)CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá/MT, 19 

de dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72260 Nr: 97-48.2018.811.0111

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HELENO LEMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 97-48.2018.811.0111.

Código Apolo 72260.

Vistos em correição.

1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

3 –OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

 4 – CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial e 

INTIMEM-SE, bem como empós apresentação de contestação INTIME-SE a 

parte autora, para no prazo legal, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação.

5 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos 

CONCLUSOS para designação de audiência de instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 17 de janeiro de 2018

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32855 Nr: 162-24.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ZAFONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 Ante o exposto e por inexistir matéria de ordem pública a ser apreciada, 

REJEITO a exceção de pré-executividade de fls. 265/266.Quanto aos 

honorários da fase executiva, verifico que estes já se encontram insertos 

no cálculo encartado às fls. 243 (CPC, art. 523, § 1º).Tendo a parte 

outorgado poderes ao advogado para receber (fls. 71 e 271), autorizo o 

levantamento dos valores depositados na forma requerida às fls. 

286.Intimem-se.Matupá, 02 de janeiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50644 Nr: 519-33.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR PAGANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS PAULO MOLINA, CÉLIO BATISTA 

MARTINS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR PAGANI - OAB:16.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT, VALDECIR PAGANI - OAB:16.783

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da Parte exequente acerca da 

decisão de fl. 125, bem como para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51561 Nr: 1457-28.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DATdS, DNdS, DATdS, MRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

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

do Mato Grosso - OAB:, FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1457-28.2012.811.0111 (Código 51561)

Requerente: Darlan Antônio Toniello da Silva e Outros

Requerido: Cesamar Rosa da Silva

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Darlan Antônio 

Toniello da Silva, Douglas Neimar da Silva e Diogo Augusto Toniello da 

Silva, representados por sua genitora, Sra. Maria Roseli Toniello, em face 

de Cesamar Rosa da Silva, todos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte exequente informou que Douglas e 

Darlan atingiram a maioridade e residem com o genitor na cidade de Barra 

dos Garças (MT), sendo que o menor Diogo permanece sob a guarda da 

genitora, mas que desiste do feito ao argumento que o executado não 

detém condições de pagar os alimentos.

De igual modo, os exequentes Douglas e Darlan manifestaram o 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Formalizado 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, noticiando os exequentes Douglas e Darlan residem 

com o genitor e já atingiram a maioridade, bem como que o menor Diogo 

ainda está sob sua guarda e que o executado não detém condições de 

pagar alimentos, 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 CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judicias, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cientifique-se o Ministério Público.

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

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 11 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55092 Nr: 1224-60.2014.811.0111

 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: VALDICE GONÇALVES DE ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DANTAS SOUZA - 

OAB:16143 MT, RUSSY MAIARA PESOVENTO TEIXEIRA - 

OAB:16048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 55092Processo nº 1224-60.2014.811.0111Classe – 

Assunto:Ação PrevidenciáriaRequerente:Valdeci Gonçalves de Andrade 

da SilvaRequerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.Vistos em 

correição.Considerando o trânsito em julgado do acórdão, certificado à 

fl.131, OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS, para que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício concedido à parte autora, conforme o teor da 

decisão de fls.105-106, sob pena de responsabilização penal pelo crime 

de desobediência (art. 330 do CP).No mais tendo em vista os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl.135), (...), 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, 
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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.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Matupá/MT, 08 de 

janeiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56631 Nr: 535-79.2015.811.0111

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEIDE LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

ITANEZ - OAB:22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7.655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 535-79.2015.811.0111 (Código 56631)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação fiduciária

Requerente: Banco Honda S.A.

Requeridos: Francineide Lima da Silva

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que a exequente foi intimada por meio de 

sua procuradora constituída para promover o regular prosseguimento do 

feito. Todavia, conforme certidão (ref. 23) quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), com observância 

do endereço declina na inicial, a parte exequente para manifestar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58753 Nr: 1529-10.2015.811.0111

 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: IFR, RCRGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 1529-10.2015.811.0111 (Código 58573)

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença

Requerente: Rhuan Cézar Reis Gomes Pereira

Requeridos: Willian Cézar Gomes Pereira

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por Rhuan 

Cézar Reis Gomes Pereira, menor representado por sua avó, Sra. Ivone 

Florentina Reis, em face de Willian Cézar Gomes Pereira, todos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes apresentaram termo de acordo 

referente ao débito alimentar executado (ref. 34).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo (ref. 37).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o acordo, assinado em conjunto 

por Ivone e Willian, acha-se regular e se tratando de homologação de 

acordo ajustada entre os próprios interessados, o qual, aparentemente, 

preserva o melhor interesse do menor Rhuan, há de ser prestigiada a 

vontade dos contraentes, inclusive como forma de estimular aos próprios 

interessados que encontrem soluções alternativas a seus conflitos e 

litígios.

 Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Com o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas devidas.

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

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62409 Nr: 1212-75.2016.811.0111

 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: HOSANA SUNAQUI DA SILVA

 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:

 Au tos  n º :  1212-75 .2016 .811 .0111 .Cód igo  Apo lo  n º : 

62409.Vistos.Trata-se de Ação Previdenciária que Hosana Sunaqui da 

Silva move contra o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.Ante a 

juntada do documento de Ref. 16, revogo a nomeação feita ao Dr. José 

Antonio Grecchi Pirolla, e NOMEIO como perito o (a) Dr(a) Bolivar Alejandro 

Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante nesta Comarca, devendo a 

Sra. Gestora proceder ao contato com o perito nomeado, bem como o 

agendamento da perícia encaminhando-lhe o necessário.Após a perícia 

agendada, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados.Conforme dispõe a Resolução nº 232 de 13 de junho 

de 2016, editada pelo Conselho da Justiça Federal, a qual fixa os valores 

dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 

primeiro e segundo grau, observando, ainda, o valor definido em tabela 

oficial, no que tange aos valores de honorários periciais, bem como a 

natureza da demanda, e a complexidade da perícia a ser realizada, fixo os 

honorários em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois guarda 

proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito.Levando em 

conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de perícias 

médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir da 

intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito.Após a 

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. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 2017 às 12h30min, 

cabendo as partes apresentar o rol de testemunhas nos termos do artigo 

450 do CPC, com observância ao artigo 455, do CPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71430 Nr: 3385-38.2017.811.0111

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA JUCHEM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, RECONHEÇO a litispendência e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, V, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte requerente em custas 

processuais.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), 11 de janeiro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52871 Nr: 1006-66.2013.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVALDO SILVA 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:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar ao autor 

ADVALDO SILVA DE SOUZA o benefício previdenciário de aposentadoria 

por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a data da citação válida 

(30.08.2017).Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do segurado: ADVALDO SILVA DE 

SOUZA;Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do Início 

do Benefício (DIB): data da citação válida (30.08.2017).Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. 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”) 

com índice de remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 

1º-F da Lei nº 9.497/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09, 

acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (RE 870.9747 –STF).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52988 Nr: 1115-80.2013.811.0111

 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: CLEIDE APARECIDA DE CASTRO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52988

Processo nº 1115-80.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Cleide Aparecida de Castro Sousa

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Considerando o aporte da perícia médica juntada às fls.79-86, INTIME-SE a 

Autarquia demandada para, no prazo legal, manifestar-se acerca do laudo 

médico.

Após, intime-se a parte autora para, no para no legal, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas.

Estando tudo cumprindo, venham-me os autos CONCLUSOS para prolação 

de sentença.

Matupá/MT, 12 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53850 Nr: 197-42.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUNIR LOPES

 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 197-42.2014.811.0111.

Código Apolo nº 53850.

Vistos.

Trata-se de impugnação à execução proposta 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: (1) a correção monetária foi 

calculada considerando o INPC como fator legal em todo o período 

calculado; (2) a RMI utilizada para todo o período em que requer o 

pagamento das parcelas foi de R$ 2.186,18 (dois mil e cento e oitenta e 

seis reais e dezoito centavos), sendo que o correto seria de R$ 1.861,11 

(um mil e oitocentos e sessenta e um reais e onze centavos).

Em manifestação à impugnação, a parte exequente se manifestou, 

concordando com os cálculos apresentados.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, vale registrar que no tocante ao mérito propriamente dito da 

impugnação, não houve oposição da parte exequente, razão pela qual é 

evidente a sua sucumbência nesta fase processual.

Dessa forma, JULGO PROCEDEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos do executado, fixando a execução em R$ 66.435,28 

(sessenta e seis mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e oito 

centavos).

Ante a sucumbência na fase executória, condeno o impugnado/exequente 

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 impugnada, na fase de conhecimento.

 Quanto ao pedido de retenção dos valores a serem depositados em favor 

do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios da Advocacia Geral da 

União, INDEFIRO o requerimento da parte executada, tendo em vista ser de 

caráter alimentar.

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.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 06 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54277 Nr: 558-59.2014.811.0111

 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: Francisca Lurdes Mendes da Rosa Curti

 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:

 Código nº 54277

Processo nº 558-59.2014.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Francisca Lurdes Mendes da Rosa Curti

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Em cumprimento ao acórdão de fl. 129, DETERMINO o curso regular da 

instrução.

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 
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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 14h30min, 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, 12 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54366 Nr: 623-54.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLIANI ELOIZA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 623-54.2014.811.0111 (Código 54366)

Requerente: Sebastião Silva

Requerida: Julliani Eloiza Pereira da Silva

Vistos.

Trata-se de Execução proposta por Sebastião Silva em face de Julliani 

Eloiza Pereira da Silva, qualificados nos autos.

Os autos tramitam há longo tempo sem providência efetiva, eis que não foi 

possível a localização de bens da parte executada passíveis de 

arresto/penhora.

Ademais, em diligência ao endereço informado, não foi possível intimar a 

parte exequente, sendo pessoa desconhecida na localidade, conforme 

aviso de recebimento de f.36.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Com efeito, diante da inação da parte exequente em dar seguimento à 

presente ação, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do exequente, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

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

Matupá/MT, 14 de novembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56540 Nr: 479-46.2015.811.0111

 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: SIRLENE APARECIDA RIGUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 479-46.2015.811.0111.

Código Apolo nº: 56540.

Vistos.

Ante ao contido na manifestação retro, em que o executado informou que 

concorda com o cálculo apresentado pela exequente, HOMOLOGO-O.

Expeça-se a competente RPV.

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.: 57498 Nr: 949-77.2015.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARIA DE LOURDES BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 949-77.2015.811.0111.

Código Apolo nº 57498.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 12 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61206 Nr: 660-13.2016.811.0111

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERT SABIN ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:17449

 Código nº 61206

Processo nº 660-13.2016.811.0111

Classe – Assunto: Reconhecimento e dissolução de união estável. 

Alimentos e outros.

Autor (es): Gisele Soares da Silva

Réu (s): Edivaldo Pereira Naves

Vistos em correição.

Trata-se de ação destinada ao reconhecimento e dissolução de união 

estável cumulada com alimentos e partilha de bens, movida por Gisele 

Soares da Silva contra Edivaldo Pereira Naves.

Ofertada contestação e impugnação, vieram-me os autos conclusos.

 Embora apontadas como preliminares, as matérias suscitadas pelo réu em 

contestação, em verdade, demandam análise de mérito, de modo que 

postergo a sua apreciação para depois da audiência de instrução e 

julgamento.

A controvérsia reside em delimitar a duração da união estável mantida 

entre as partes, e os bens por eles adquiridos nesse ínterim, além da 

necessidade da parte autora e possibilidade da parte ré inerentes à 

pensão alimentícia pleiteada.

 Para a prova de tais fatos serão admitidas, além das provas já 

produzidas, a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes, 

se requerido.

Posto isso, intimem-se as partes para que no prazo de 15 dias apresentem 

rol de testemunhas e manifestem se têm interesse no depoimento pessoal 

das partes.

Advirto que o número de testemunhas arroladas não poderá ser superior 

a 10, sendo 03, no máximo, para a prova de cada fato.

Após, venham-me os autos conclusos para designação de data para 
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audiência de instrução e julgamento.

Matupá, 15 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65122 Nr: 2734-40.2016.811.0111

 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 APARECIDA DE LIMA NEKEL

 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 o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a autora 

MARIA APARECIDA DE LIMA NEKEL o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inciso I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, na base de um salário mínimo mensal, com data do início do 

benefício – DIB – em 12.08.2016.Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do segurado: 

MARIA APARECIDA DE LIMA NEKEL;Benefício Concedido: Aposentadoria 

por Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): 12.08.2016;Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67539 Nr: 1333-69.2017.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Marcos Pininga, Isa Rodrigues Pininga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido liminar do MUNICÍPIO DE MATUPÁ para DETERMINAR 

a REINTEGRAÇÃO de sua POSSE sobre imóvel descrito na petição inicial, 

registrado na matrícula 5766 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Matupá.Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o 

caso de descumprimento.Defiro o prazo de 20 dias a contar da intimação 

desta decisão, para que os requeridos efetivem a desocupação voluntária 

do imóvel.Determino ao Município que insira os requeridos nos cadastros 

da Secretaria de Assistência Social para atendimento, se for o 

caso.Autorizo, desde já, reforço policial, se necessário.No mais, 

considerando que, ainda que anterior à apreciação do pedido liminar, as 

partes apresentaram contestação e impugnação, INTIMEM-SE para que 

tomem ciência da presente decisão, bem como para que informem se 

desejam produzir outras provas, especificando-as, bem como a sua 

pertinência para a solução da demanda.Cumpra-se.Matupá, 08 de janeiro 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67545 Nr: 1337-09.2017.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido liminar do MUNICÍPIO DE MATUPÁ para DETERMINAR 

a REINTEGRAÇÃO de sua POSSE sobre imóvel descrito na petição inicial, 

registrado na matrícula 5765/5766 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Matupá.Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o 

caso de descumprimento.Defiro o prazo de 20 dias a contar da intimação 

desta decisão, para que a parte requerida efetive a desocupação 

voluntária do imóvel.Determino ao Município que insira a requerida nos 

cadastros da Secretaria de Assistência Social para atendimento, se for o 

caso.Autorizo, desde já, reforço policial, se necessário.No mais, 

considerando que, ainda que anterior à apreciação do pedido liminar, as 

partes apresentaram contestação e impugnação, INTIMEM-SE para que 

tomem ciência da presente decisão, bem como para que informem se 

desejam produzir outras provas, especificando-as, bem como a sua 

pertinência para a solução da demanda.Cumpra-se.Matupá, 08 de janeiro 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67907 Nr: 342-41.2017.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI - OAB:21371/O

 Processo nº 342-41.2017.811.0111 (Código 67907)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

 Requerente:Daiane Fernandes Leme

Requeridos: Maria Lúcia de Souza

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de Busca e Apreensão proposta por Daiane 

Fernandes Leme em face de Maria Lúcia de Souza, ambas qualificadas 

nos autos.

No decorrer do procedimento, em audiência de conciliação, as partes 

formalizaram acordo em favor dos interesses do menor Vitor Gabriel, 

referente a guarda e direito de visitas.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo e pugnou pela realização de estudo psicossocial nas residências 

de ambas.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o acordo assinado em conjunto 

por Daiane e Maria Lúcia, acha-se regular e se tratando de homologação 

de acordo ajustada entre os próprios interessados, o qual, aparentemente, 

preserva o melhor interesse do menor Vitor, há de ser prestigiada a 

vontade das contraentes, inclusive como forma de estimular às próprias 

interessadas que encontrem soluções alternativas a seus conflitos e 

litígios.

 Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo, intime-se a equipe multidisciplinar do Juízo para que realize 

estudo psicossocial na residência da Sra. Maria Lúcia de Sousa, com 

remessa de relatório circunstanciado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Depreque-se o estudo social na residência da genitora Daiane Fernandes 

Lemes.

Após a juntada do estudo psicossocial, venham-me os autos conclusos 

para aferir se, de fato, as condições favoráveis à criança encontram-se 

mantidas.

Ciência ao Ministério Público.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Após a análise do estudo psicossocial, e certificado o trânsito em Julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 15 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68814 Nr: 2079-34.2017.811.0111

 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: JOSE FRANCISCO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2079-34.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68814.

Vistos em correição.

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 

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 28 de 

março de 2018, às 15h15, 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, 12 de janeiro de 2018.

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 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 1º de fevereiro 

de 2018, às 12h15min.

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, 15 de janeiro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71090 Nr: 3188-83.2017.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL CARGO TRANSPORTES MG LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:OAB-PR 918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3188-83.2017.811.0111 (Código 71090)

Classe – Assunto: Carta Precatória – Alienação Fiduciária

Requerente: Banco J. Safra S.A.

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para juntar aos autos fotocópia da sentença 

e da decisão nos embargos de declaração.

Após a juntada, DEFIRO o requerimento formulado na petição de ref.14 e 

determino o revigoramento do mandado de busca e apreensão para 

localização dos bens faltantes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72011 Nr: 3681-60.2017.811.0111

 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: CLEIDE ALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)No plano judicial, é na fase de instrução processual que o magistrado 

terá condições de decidir a respeito da pretensão da parte autora, ou seja, 

no presente caso é impossível antecipar a tutela de mérito, pois se assim 

fosse seria o mesmo que dar caráter de execução provisória a uma 

sentença que não existe. No caso sob exame, a parte autora pleiteia, em 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, concessão do benefício de 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial.A prova 

material acostada nos autos não é suficiente e não se tem a probabilidade 

que exige a lei para obtenção da prestação jurisdicional de plano.Sem esta 

probabilidade esclarecida, nos autos, por enquanto, não há como deferir a 

tutela antecipatória, no mesmo sentido do pleito da parte autora. De fato, 

falta a comprovação do perigo da demora da prestação jurisdicional, ou 

melhor, ainda, a probabilidade de que, com os elementos de prova 

angariados, venha a ser vencedora, a final, da demanda. Em suma, a 

parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer este 

Juízo quanto às alegações esposadas na inicial, ou seja, os documentos 

aportados aos autos pela parte autora, numa cognição não exauriente, 

não apresentam a necessária certeza de que, caso a demanda fosse 

julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão porque 

a discussão em pauta reclama maior dilação probatória.Ademais, nada 

consistente nos autos consubstancia a urgência reclamada para adiantar 

a tutela postulada. Meras alegações de necessidade premente não 

servem, por si, sem evidências confirmadas, que possam aferir o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, por ora ausente.De 

qualquer modo, havendo postulação a qualquer tempo, no curso da lide, 

levantados elementos de convicção suficientes, poderá ser reapreciado o 

pedido de antecipação de tutela.Ante exposto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Não detectados os requisitos legais previstos no 

art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51985 Nr: 133-66.2013.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE SOUZA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 312 de 760



OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 133-66.2013.811.0111 (Código 51985)

Classe – Assunto: Ação de Ressarcimento

Requerente: Maria José de Souza Antunes

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos da Segunda Instância.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52461 Nr: 610-89.2013.811.0111

 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: ALBERTINO BOTELHO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52461

Processo nº 610-89.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Albertino Botelho Cordeiro

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

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, 08 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52551 Nr: 699-15.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDE HENKE

 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:

 Código nº 52551

Processo nº 699-15.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Evanilde Henke

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Tendo em vista a apresentação do requerimento administrativo pela parte 

autora (fls. 162-163) e, visando dar o cabal cumprimento ao acórdão de 

fls. 153-154, DETERMINO o curso regular da instrução com abertura de 

prazo para a apresentação de contestação de mérito.

Para tanto, cite-se a parte requerida, para, no prazo legal, apresentar 

contestação de mérito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 08 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52738 Nr: 878-46.2013.811.0111

 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: NORTÃO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERVET DO BRASIL VETERINÁIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3541-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA MEGUMI IIDA - 

OAB:95740/SP

 Autos nº 878-46.2013.811.0111 (Código 52738)

Requerente: Nortão Produtos Agropecuários Ltda EPP

Requerido: Intervet do Brasil Veterinária Ltda

Vistos.

Defiro o requerimento formulado às f.97.

Cite-se a parte requerida, pela via postal, com aviso de recebimento (AR), 

com observância do endereço declinado às f.97.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52982 Nr: 1109-73.2013.811.0111

 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: CECILIA MIASAKI HAYASHI

 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: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:

 Código nº 52982

Processo nº 1109-73.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Cecilia Miasaki Hayashi

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Levando-se em consideração o teor da decisão proferida no Egrégio 

Tribunal de Justiça, determino a suspensão processual pelo prazo de 90 

(noventa) dias para que a parte requerente providencie o requerimento 

administrativo perante o INSS, comprovando a negativa do requerimento 

ou se for o caso, a concessão do benefício, não sendo aceito mera 

comprovação de agendamento, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 12 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53433 Nr: 1536-70.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Código nº 53433

Processo nº 1536-70.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Réu(s): Daniel da Silva Teixeira

 Vistos em correição

Considerando retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do acórdão, determino a intimação do Ministério Público e da 

Defesa, para que no prazo de 05 (cinco) dias apresentem o rol de 

testemunhas e requeiram o que for de direito, o que faço com fulcro no 

artigo 422, do Código de Processo Penal.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 11 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53777 Nr: 136-84.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 Código nº 53777

Processo nº 136-84.2014.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Réu(s): Gilberto Ize de Oliveira

 Vistos em correição.

Tendo em vista o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como o trânsito em julgado certificado, 

cumpra-se integralmente a sentença de fls. 129-135.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 10 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55735 Nr: 42-05.2015.811.0111

 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: RICARDO DA SILVA SURJUS AGROPECUÁRIA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 Vistos em correição.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com 

pedido de indenização por danos morais na qual a parte ré manifestou 

expressamente interesse em conciliar-se com a parte autora, pleiteando a 

designação de audiência destinada a esse fim.

 Diante disso, encaminhe-se os autos à Conciliadora deste Juízo para que 

designe data conforme sua pauta.

Sendo frutífera, venham-me os autos para homologação. Se infrutífera, 

certifique a secretaria o decurso do prazo para que a parte autora se 

manifestasse quanto à produção de provas em audiência. Após, à 

conclusão.

Matupá, 16 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57025 Nr: 748-85.2015.811.0111

 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: JOSEVAL TICIANEL, SANDRA TEREZINHA LIBELOTTO 

TICIANEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

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

- OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos em correição.

Oficie-se ao Cartório do 1º Ofício do Registo de Imóveis da Comarca de 

Matupá determinando que proceda à baixa de eventuais restrições 

constantes da matrícula do imóvel nº 1568, oriundos deste processo, e do 

processo principal a ele atrelado (Código Apolo 31084).

Cumpra-se.

 Matupá, 10 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57570 Nr: 985-22.2015.811.0111

 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: GRACINDA CABEZA PININGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 985-22.2015.811.0111.

Código Apolo nº 57570.

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 
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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, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59481 Nr: 1850-45.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAMBERG BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES DE 

ARAUJO - OAB:19.911 OAB/MT

 Autos nº 1850-45.2015.811.0111.Código Apolo nº 59481.Vistos.1) Ante o 

teor da certidão de Ref. 20, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Williamberg Batista da Silva, o advogado GIOVANNE GOMES ARAÚJO, 

devendo 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. 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): (...) 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, 19 de dezembro de 2017.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59741 Nr: 104-11.2016.811.0111

 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: LENIMAR MARINHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a autora 

LENIMAR MARINHO LIMA o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(04.12.2014).Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do segurado: LENIMAR MARINHO 

LIMA;Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do Início do 

Benefício (DIB): data do requerimento administrativo (04.12.2014).Prazo 

para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. (....)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60798 Nr: 486-04.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Nunes Forlin, DIOGENER 

FERREIRA JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 486-04.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60798.

 Vistos.

1) Ante o teor da petição de Ref. 93, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Warley Siqueira Pinto e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Diogener Ferreira Jorge, o advogado NILSON ALLAN R. PORTELA, que 

deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 79.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61872 Nr: 951-13.2016.811.0111

 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: ADRIANA PEREIRA LUZ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por ADRIANA 

PEREIRA LUZ CARDOSO na Ação para obtenção de benefício salário 

maternidade, na condição de segurada especial, proposta em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social. Sem custas processuais em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 

1.060/50.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, 

com as anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 07 de novembro de 2017.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64411 Nr: 2317-87.2016.811.0111

 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: LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 64411

Processo nº 2317-87.2016.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Luiz Ferreira

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência do requisito fático para a obtenção do 

benefício de pensão por morte: qualidade de dependente do requerente.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de 

março de 2018, às 15h, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar 

as testemunhas por ele arroladas 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, 08 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64939 Nr: 2625-26.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, ARLON DE SOUZA PORTO - OAB:17958/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o acusado RAFAEL COSTA DA 

SILVA, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I 

e II, (por três vezes), na forma do art. 71, parágrafo único, do Código 

Penal.(....).Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstância 

atenuante ou agravante de pena, razão pela qual mantenho a pena no 

patamar acima fixado.Indo à terceira fase de fixação da pena, inexiste 

causa de diminuição. Porém, verifico presentes as causas de aumento de 

pena previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Em se 

tratando de delito de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de 

pessoas, e considerando a fundamentação já declinada, entendo por bem 

fixar o aumento da pena em 2/5 (dois quintos) atingindo a pena de 06 

(seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 

(quinze) dias-multa.Ainda na terceira fase de fixação da pena verifico 

presença da causa de aumento prevista no artigo 71, parágrafo único, do 

Código Penal, ante o reconhecimento da continuidade delitiva qualificada 

entre os crimes perpetrados, pelo que aumento a pena em ¼ (um quarto) 

levando em consideração o número de infrações cometidas, bem como o 

reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, encontrando a 

pena DEFINITIVA em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) 

dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa(....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67021 Nr: 1011-49.2017.811.0111

 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: JOZIVAN GOMES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1011-49.2017.811.0111.

Código Apolo nº 67021.

Vistos.

Laudo pericial encartado e manifestação da parte autora quanto ao laudo.

Intime-se o INSS para que se manifeste quanto ao laudo.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Matupá, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67521 Nr: 1324-10.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNAILTON SOUZA DOS SANTOS, EDMUNDO 

SOUSA DOS SANTOS, JEFERSON LOPES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, MÁRIO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA - 

OAB:23325

 CERTIFICO que verifiquei através de consulta no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que a carta precatória de ref. 33, encaminhada a 

Comarca de Cuiabá (código 492363), foi designada audiência para 

20/03/2018 às 13:45 horas, conforme extrato em anexo.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67541 Nr: 1335-39.2017.811.0111

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE VICTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON ANTONIO SCHMITT, ANILO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, FABIO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:OAB-MT 23482

 Autos nº 1335-39.2017.811.0111 (Código 67541)

Requerente: Bernardete Victor

Requerido: Anilo Schimit e Outro

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte requerente (ref. evento 34).

Depreque-se o cumprimento da determinação judicial para a Comarca de 

Nova Monte Verde (MT), com observância do endereço indicado pela 

requerente.

Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado pelo 

autor, no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos 

mesmos autos em que deduzido pedido de tutela cautelar, não 

dependendo de adiantamento de novas custas processuais.

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67597 Nr: 1371-81.2017.811.0111

 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: FABIANA APARECIDA RAMOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1371-81.2017.811.0111.

Código Apolo nº 67597.

Vistos.

Verifico que a autora não conseguiu comparecer a perícia anteriormente 

agendada, por motivos de saúde (Ref. 44).

Diante disso, oficie-se ao perito Dr. Bolivar Alejandro Novoa Almeida – 

CRM 3298, para agendar nova perícia, nos termos da decisão de Ref. 04.

No mais, considerando o que dispõe a Resolução 232 de 13 de julho de 

2016, editada pelo Conselho da Justiça Federal, a qual fixa os valores dos 

honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e 

segundo grau, observando o valor definido em tabela oficial, RETIFICO a 

decisão de Ref. 04, no que tange aos valores de honorários periciais, 

fixando-os em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Após, com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre o referido laudo.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Matupá, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67782 Nr: 1477-43.2017.811.0111

 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: CLAVINOTE MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1477-43.2017.811.0111.
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Código Apolo nº 67782.

Vistos.

Oficie-se ao perito Dr. Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, para 

informar o cumprimento da perícia, conforme decisão de Ref. 04.

No mais, considerando o que dispõe a Resolução 232 de 13 de julho de 

2016, editada pelo Conselho da Justiça Federal, a qual fixa os valores dos 

honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e 

segundo grau, observando o valor definido em tabela oficial, RETIFICO a 

decisão de Ref. 04, no que tange aos valores de honorários periciais, 

fixando-os em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Após, com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre o referido laudo.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Matupá, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67869 Nr: 1527-69.2017.811.0111

 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: SAMURAI ISLANIO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de petição da parte autora manifestando inconformismo com a 

sentença proferida, especificamente em relação à negativa da assistência 

judiciária gratuita.

De plano, rejeito o pedido de reconsideração por ausência de previsão 

legal.

 Registro, contudo, no mérito do pedido, a manutenção da condenação do 

autor ao pagamento das custas, a uma porque a condição de aposentado 

não é indicativo de insuficiência financeira, a duas porque, não obstante 

alegue-se estar o autor acometido por diversos problemas de saúde, o 

documento médico mais recente anexado aos autos data de 2009.

Posto isso, mantenho a decisão nos termos em que prolatada.

Certifique-se o trânsito em julgado. Intime-se o autor para que promova o 

recolhimento das custas. Após, ao arquivo.

Matupá, 08 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67894 Nr: 1541-53.2017.811.0111

 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: RITA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por RITA 

SILVA DE SOUZA na Ação para obtenção de benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade rural proposta em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social. Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da 

justiça concedida nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Comunique-se.Matupá/MT, 12 de janeiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68785 Nr: 2074-12.2017.811.0111

 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: SIMONE DA SILVA PINHO, MOP, KODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2074-12.2017.811.0111 (Código 68785)

Classe – Assunto: Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas

Requerentes:Kariny Oliveira da Silva e Miguel Oliveira Pimentel

Requerido: Marcelo Pimentel

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Guarda e Regulamentação de Visitas c/c Alimentos 

proposta por Kariny Oliviera da Silva e Miguel Oliveira Pimentel em face de 

Marcelo Pimentel, todos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente noticiou não possuir 

mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela extinção do 

feito (ref. 5).

Instado, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido de 

desistência e requereu a extinção do feito (ref. 10).

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 CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Com o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas devidas.

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

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69165 Nr: 2278-56.2017.811.0111

 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): DIOGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Autos nº 2278-56.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69165

Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa à Ref. 57. Explico.

Verifico do termo de audiência realizada em 13.11.2017 (Ref. 45) que esta 

Magistrada oportunizou às partes se manifestarem quanto a eventuais 

requerimentos de diligência cuja necessidade tenha sido originada por 

circunstâncias ou fatos apurados na instrução (CPP, art. 402), ocasião em 

que nada requereram, razão pela qual foi encerrada a fase de instrução 

probatória.

Dessa forma, precluso o pedido formulado pela Defesa.

 Posto isso, e rejeitado o pedido de Ref. 57, INTIME-SE novamente o 

advogado para que apresente memoriais finais em 05 (cinco) dias (CPP, 

art. 403, § 3º).

Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 16 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69776 Nr: 2620-67.2017.811.0111
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FIDÉLIS, JOÃO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O, MARCUS 

AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563, RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 CERTIFICO QUE através de consulta no site do Tribunal de Justiça do 

Estado do Maranhão, Comarca de Pedreiras, verifiquei que foi designado o 

dia 25/01/2018 às 8:30 horas, para realização da audiência de inquirição 

da vítima.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69800 Nr: 2623-22.2017.811.0111

 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: VdAR, IGdAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Ciência ao Ministério Público.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do artigo 98, § 3º do CPC.Com o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 11 de janeiro 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71582 Nr: 3438-19.2017.811.0111

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, DAGNEY TEODORO 

CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3438-19.2017.811.0111

Código APOLO nº 71582.

Vistos.

DEFIRO conforme requerido pelo Ministério Público à Ref. 10.

Para tanto, OFICIE-SE a autoridade policial para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe a necessidade da matença dos celulares apreendidos nos 

autos principais (Código 71352).

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, ABRA-SE NOVA VISTA ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, servindo a presente como ofício no que couber.

Matupá/MT, 09 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71768 Nr: 3531-79.2017.811.0111

 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: EDSA, MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3531-79.2017.811.0111 (Código 71768)

Requerente: Miguel Amaral Ribeiro

Requerido: André Bevilaqua Ribeiro

Vistos.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

3 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

4 – Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, porém, à mingua de elementos que demonstrem a atual 

remuneração percebida pelo requerido, FIXO alimentos provisórios no 

importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa, cujo valor 

deverá ser depositado em conta bancária a ser informada pela parte 

autora ou recibo de pagamento.

5 – NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo, a fim de que realize 

estudo psicossocial envolvendo as partes, bem como a menor, 

apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório conclusivo no 

sentido de aclarar as informações prestadas na inicial, bem como as 

condições da parte requerente para exercício da guarda.

 6 – Sem prejuízo, DETERMINO a realização de audiência de conciliação, a 

qual deverá ser realizada pela conciliadora deste Juízo, com o 

agendamento de acordo com a pauta disponível.

7– Designada data, CITE-SE o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência de conciliação/mediação, salientando, desde 

logo, que o prazo para a defesa do requerido se iniciará se, realizada a 

audiência preliminar, restar frustrada a composição nela buscada.

CIÊNCIA ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72018 Nr: 3687-67.2017.811.0111

 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): GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, DAGNEY 

TEODORO CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Autos nº 3687-67.2017.811.0111.

Código Apolo nº 72018

Vistos em correição.

Tendo em vista que os argumentos trazidos pela Defesa do acusado 

GABRIEL FELIPE DE SOUSA ALMEIDA, confundem-se com o mérito, 

postergo a sua análise para ocasião da sentença.

ABRA-SE ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de 

revogação da prisão preventiva de Ref. 01.

Por fim, solicite-se informação quanto ao cumprimento da Carta Precatória 

expedida com a finalidade de notificação dos acusados.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 15 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72170 Nr: 57-66.2018.811.0111

 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: CMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 57-66.2018.811.0111 (Código 72170)

Classe – Assunto: Alimentos e Guarda
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Requerente: Clelton Moreira Queiroz

Requerida: Julia Pacheco

Vistos em correição.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

3 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

4 – Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, e considerando a manifestação espontânea do requerente em 

pagar alimentos, FIXO-OS no importe correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, cujo valor deverá ser depositado em 

conta bancária a ser informada pela parte requerida ou recibo de 

pagamento.

5 – NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo, a fim de que realize 

estudo psicossocial envolvendo as partes, bem como a menor, 

apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório conclusivo no 

sentido de aclarar as informações prestadas na inicial, bem como as 

condições da parte requerente para exercício da guarda compartilhada e 

regulamentação de visitas postulados.

6 – Sem prejuízo, DETERMINO a realização de audiência de conciliação, a 

qual deverá ser realizada pela conciliadora deste Juízo, com o 

agendamento de acordo com a pauta disponível.

7– Designada data, CITE-SE a requerida e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência de conciliação/mediação, salientando, desde 

logo, que o prazo para a defesa da requerida somente se iniciará se, 

realizada a audiência preliminar, restar frustrada a composição nela 

buscada.

CIÊNCIA ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 15 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72176 Nr: 61-06.2018.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA CAVENAGHI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO 

MARCELO - OAB:278108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 61-06.2018.811.0111 (Código 72716)Classe – Assunto:Ação 

de Obrigação de Fazer c/c IndenizatóriaRequerente: Cleusa Cavenaghi da 

SilvaRequerido:Oi S.A.Vistos em correição.Trata-se de Ação Inominada 

c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Cleusa Cavenaghi da Silva em face da Oi S.A., ambos 

qualificados nos autos.(...)No caso em testilha, embora presente a 

probabilidade do direito invocado, notadamente a contratação do serviço 

de banda larga fixa de 5Mbps e o fornecimento abaixo do contratado, 

conforme extratos de aferição de taxa de transmissão média e 

instantânea, não vislumbro o requisito do perigo da demora, principalmente 

porque somente após cinco anos da aquisição do serviço, a parte 

requerente resolveu fiscalizar a qualidade e quantidade de serviço 

prestado pelo período de um ano, utilizando-o integralmente, ainda que 

abaixo do contratado, não havendo, portanto, risco de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo até o deslinde final.Isto posto, não me 

convencendo da existência de perigo de dano ao resultado útil do 

processo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela 

requerente Cleusa Cavenaghi da Silva.(...)À mingua de elementos 

contrários e em homenagem à presunção de veracidade que a lei confere 

a declaração de pobreza sujeitada pela parte, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, considerando tratar-se de pessoa idosa, cuja única 

renda aparenta ser a aposentadoria fixada no valor de um salário 

mínimo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 15 de janeiro 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53317 Nr: 1425-86.2013.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA BATISTA ESPINDULA

 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:

 Código nº 53317

Processo nº 1425-86.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Sebastiana Batista Espindula

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Levando-se em consideração o teor da decisão proferida no Egrégio 

Tribunal de Justiça e, tendo em vista que às fls. 158-161 foi juntada mera 

comprovação de agendamento, INTIME-SE a parte requerente que 

comprove a negativa do requerimento administrativo ou se for o caso, a 

concessão do benefício, sob pena de extinção do feito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 08 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54359 Nr: 618-32.2014.811.0111

 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: NAZARE ALMEIDA FEITOSA

 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 ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução vertida pelo INSS. Outrossim, considerando a correção do 

cálculo pela parte exequente às fls.149-150, acolho-os e, 

consequentemente homologo-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, 11 de janeiro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 2158-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA CRISTINA DE AVILA 

COSTA - OAB:22210, SARAH DE LIMA PINHEIRO - OAB:27730

 Autos nº 2158-47.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64113.

Vistos em correição.

1) Verifico que a Defesa, em sede de preliminar, requereu a rejeição da 

denúncia por ausência de justa causa.

Contudo, não obstante os argumentos da Defesa, INDEFIRO o pedido. 

Explico.

Como é sabido, o Juízo de admissibilidade da ação penal foi realizado na 

ocasião do recebimento da denúncia, momento em que se procedeu a 

análise dos requisitos da ação penal.

Ademais, em que pesem os argumentos da Defesa, a ação penal não 

pode ser obstada visto que os elementos constantes dos autos são 

suficientes para embasar o prosseguimento da ação penal.

No mais, considerando que se trata de feito desmembrado do processo de 

código APOLO 60411 e, tendo em vista que em referidos autos a instrução 
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processual foi encerrada, INTIME-SE a Defesa e o Ministério Público para 

que se manifestem quanto ao aproveitamento de provas.

Por fim, em razão da decisão proferida nos autos de código APOLO 60411 

(Ref. 35), AGUARDE-SE o recambiamento do acusado para unidade 

prisional de Peixoto de Azevedo/MT.

OFICIE-SE a Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, para que informe 

quando da entrada do acusado no estabelecimento prisional.

Após, conclusos para designação de audiência com finalidade de 

interrogatório do réu.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE, com urgência.

Matupá/MT, 12 de janeiro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65020 Nr: 2682-44.2016.811.0111

 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: LAIDI TERESINHA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 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 ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à LAIDE 

TERESINHA DE PAULA, 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 

07.10.2016 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 segurado: LAIDE TERESINHA DE PAULA.Benefício 

Concedido: Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário 

mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento 

administrativo (07.10.2016);Prazo para cumprimento da sentença: 30 

(trinta) dias(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66001 Nr: 479-75.2017.811.0111

 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: NELCINA SALDANHA PIRES

 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 479-75.2017.811.0111.

Código Apolo nº 66001.

Vistos.

Ante a ausência do médico perito no momento da intimação, conforme de 

Ref. 14, OFICIE-SE ao perito Dr. Bolivar Alejandro Novoa Almeida – CRM 

3298, para realização da perícia, nos termos da decisão de Ref. 04.

No mais, considerando o que dispõe a Resolução 232 de 13 de julho de 

2016, editada pelo Conselho da Justiça Federal, a qual fixa os valores dos 

honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e 

segundo grau, observando o valor definido em tabela oficial, RETIFICO a 

decisão de Ref. 04, no que tange aos valores de honorários periciais, 

fixando-os em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Após, com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre o referido laudo.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Matupá, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66676 Nr: 843-47.2017.811.0111

 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: JOSE DE SOUZA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 843-47.2017.811.0111.

Código Apolo nº 66676.

Vistos.

Ante a ausência do médico perito no momento da intimação, conforme de 

Ref. 14, OFICIE-SE ao perito Dr. Bolivar Alejandro Novoa Almeida – CRM 

3298, para realização da perícia, nos termos da decisão de Ref. 04.

No mais, considerando o que dispõe a Resolução 232 de 13 de julho de 

2016, editada pelo Conselho da Justiça Federal, a qual fixa os valores dos 

honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e 

segundo grau, observando o valor definido em tabela oficial, RETIFICO a 

decisão de Ref. 04, no que tange aos valores de honorários periciais, 

fixando-os em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Após, com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre o referido laudo.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Matupá, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70765 Nr: 3037-20.2017.811.0111

 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): TAIRAN CASSIO SANTOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Pela MMª. Juíza foi prolatada a seguinte deliberação: “Vistos. (1) Não 

obstante o requerimento formulado pela Defesa, tendo em vista que a 

instrução processual está pendente apenas da oitiva de duas 

testemunhas e o interrogatório do acusado, os quais estão presentes, 

bem como que a matéria aventada em sede de preliminar é de direito e não 

de fato, o que afasta a alegação de prejudicialidade na oitiva das 

testemunhas e realização do interrogatório do acusado, POSTERGO a 

análise de referido pedido. Ademais, tratando-se de réu preso cuja a 

instrução processual demanda a observação de prazo exíguo, reputo 

haver maior prejuízo na redesignação do ato do que em sua pronta 

realização. (2) ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação. 

(3) SOLICITE-SE a devolução da Carta Precatória expedida para Comarca 

de Sinop/MT, com a finalidade de oitiva da testemunha Akito Utiume, 

independente de cumprimento(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71893 Nr: 3581-08.2017.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdJ, PKCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3581-08.2017.811.0111 (Código 71893)

Requerente: Ivane Pires Carneiro

Requeridos: Leonardo de Jesus e Paula Katrin Carneiro Leite

Vistos.
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Trata-se de Ação de Guarda c/c Regulamentação de Visitas proposta por 

Ivane Pires Carneiro em favor do menor Pietro Davi Carneiro de Jesus, em 

face dos genitores Leonardo de Jesus e Paula Katrin Carneiro Leite, todos 

qualificados nos autos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte 

requerente no curso da demanda.

NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo a fim de que realize 

estudo psicossocial na residência da requerente, local onde o menor está 

atualmente residindo, apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias, 

relatório conclusivo no sentido de aclarar as informações prestadas na 

inicial, bem como as condições da parte requerente para exercício da 

guarda.

 Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestar-se sobre o pedido de guarda provisória.

Com o aporte do relatório e da manifestação ministerial, façam os autos 

conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53421 Nr: 133-13.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divaneide dos Santos Berto 

de Brito - OAB:9.614

 Vistos etc. ...I –...Verifico que a guia constante nos autos, às fls. 05/07, é 

guia de execução provisória, bem como não consta a data de prisão do 

reeducando. À fl. 512, consta acórdão que readequou a pena do 

reeducando para 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão, 

100 (cem) dias-multa e 03 (três) meses de detenção, mantendo-se o 

regime fechado. Neste sentido, oficie-se o juízo da segunda vara criminal 

da comarca de Cuiabá/MT, solicitando a guia de execução definitiva do 

reeducando em consonância com o acórdão juntado aos autos, bem como 

indicando a data da prisão e soltura do reeducando.II – DA AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO..., designo audiência de justificação para 31/01/2018, às 

14h45mim.Intimem-se o reeducando, o Ministério Público e a defesa 

técnica. Cientifique o reeducando que em caso de não comparecimento 

poderá ser decretada a regressão de regime e, consequentemente, a sua 

prisão. III – ...DA PENA DE MULTA.. Elabore-se o cálculo de liquidação da 

pena de multa estabelecida, intimando-se, posteriormente, o(a) 

recuperando(a) para quitar integralmente... 2. Não efetuado o pagamento e 

não requerido o parcelamento...3. quando da intimação do(a) reeducando 

para o comparecimento da audiência de justificação, deverá proceder-se 

a intimação desse em consonância com este item, de modo que encaminhe 

o valor liquidado da pena de multa. IV – DO CÁLCULO DE PENAAtente-se a 

secretaria quando da elaboração do cálculo de pena, haja vista que o 

reeducando iniciou o cumprimento de sua pena somente em 11/03/2016, à 

fl. 594. De modo que o período entre 09/12/2015 (data que o reeducando 

deveria comparecer para dar início ao cumprimento da pena em regime 

semiaberto) à 11/02/2016 deve ser considerado como interrupção. 

Deverá, ainda, atentar-se que a pena de detenção deverá constar no 

cálculo, uma vez que o reeducando encontra-se cumprindo pena no 

regime semiaberto. V – ..a) expedição de ofício, em consonância com o 

item I;b) intimação do reeducando, MP e defesa para comparecimento em 

audiência de justificação, conforme item II. c) intimação do reeducando, 

item III;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59307 Nr: 3423-36.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Adm. de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dovirge Gerônima de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Vitalino - OAB:2937/A

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inc. I e II do art. 355 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte requerente para, confirmando a liminar 

deferida à ref. 10, DECLARAR rescindido o contrato anexado à inicial e 

tornar definitivamente CONSOLIDADO nas mãos do autor o domínio e a 

posse plenos e exclusivos do bem descrito na petição inicial, cuja 

apreensão liminar torno definitiva.Isento ainda o requerente ou quem este 

indicar, quanto a possíveis multas de trânsito à época da autuação, como 

exarado acima. OFICIE-SE ao DETRAN respectivo, comunicando estar à 

autora autorizada a proceder à transferência a terceiros que indicar, 

DEVENDO PERMANECER nos autos os títulos, ou, se pretendida a 

substituição, que a faça por cópias autenticadas.Assim, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 

do CPC, assim, proceda-se a devolução do bem descrito na exordial e 

depositado à ref.18, tendo como depositário fiel o Sr. KALIL JORGE 

HADDAD ALLI, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou do equivalente 

em dinheiro, tornando definitiva a liminar concedida à autora.Condeno a 

parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 

10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.Determino a expedição de alvará judicial em favor da parte 

requerida para levantamento do valor depositado para purgação da 

mora.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 15207 Nr: 1559-75.2007.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:, Emerson Flavio de Andrade - OAB:6730

 Autos nº. 1559-75.811.0030Código 15207DECISÃOVistos etc(...) Não 

havendo nulidades a sanar e tampouco outras diligências necessárias, 

dou o feito por preparado para julgamento perante o E. Tribunal do Júri 

dessa Comarca, em sessão ordinária que designo para o dia 12/07/2018, 

às 09h00mim, no plenário do Júri do Fórum desta Comarca. Proceda-se à 

intimação pessoal dos jurados, das testemunhas de acusação e de 

defesa, e do réu, expedindo-se cartas precatórias, se necessário, para 

que compareçam à sessão extraordinária de julgamento pelo Tribunal do 

Júri designada nesta decisão.Intime-se o pronunciado.Expeçam-se os 

ofícios necessários à requisição de reforço policial de modo a garantir a 

segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as exigências da 

CNGC.Expeça-se ofício à Delegacia de Polícia Civil deste Município para 

que junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o laudo pericial 

complementar.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se a defesa do 

réu.Às providências.Nobres/MT.SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 16443 Nr: 1193-02.2008.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nildo José de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hudson Luiz de Oliveira - 

OAB:21613/MT

 Autos nº. 1193-02.2008.811.0030Código 16443DECISÃOVistos etc. (...). 

Não havendo nulidades a sanar e tampouco outras diligências 

necessárias, dou o feito por preparado para julgamento perante o E. 
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Tribunal do Júri dessa Comarca, em sessão ordinária que designo para o 

dia 11/07/2018, às 09h00mim, no plenário do Júri do Fórum desta Comarca. 

Proceda-se à intimação pessoal dos jurados, das testemunhas de 

acusação e de defesa, e dos réus, expedindo-se cartas precatórias, se 

necessário, para que compareçam à sessão extraordinária de julgamento 

pelo Tribunal do Júri designada nesta decisão.Intime-se o 

pronunciado.Expeçam-se os ofícios necessários à requisição de reforço 

policial de modo a garantir a segurança no dia do julgamento, 

cumprindo-se as exigências da CNGC.Expeça-se ofício à Delegacia de 

Polícia Civil deste Município para que junte aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o laudo pericial complementar.Notifique-se o Ministério 

Público.Intime-se a defesa do réu.Às providências.Nobres/MT.SABRINA 

ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 63243 Nr: 1116-75.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 SENTENÇA

Vistos etc.

As partes entabularam acordo em audiência de conciliação.

 O Ministério Público manifestou favorável a homologação de acordo.

É o relatório. Decido.

Estando em termos legais, HOMOLOGO, o acordo realizado pelas partes e 

julgo extinto o processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 Expeça-se termo de guarda definitiva.

Sem custas e taxa judiciária, uma vez que houve a concessão da 

gratuidade da justiça.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40340 Nr: 87-63.2012.811.0030

 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: Deuseli de Castro Goveia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 164, verso, haja vista que a decisão de fl. 155 

determinou que o autor comprove a entrada no pedido administrativo, o 

que restou demonstrado, à fl. 163. Contudo, razão do lapso temporal 

transcorrido, intime-se a parte autora para que junte aos autos o resultado 

do pedido administrativo, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, intime-se a autarquia para que apresente contestação, bem como 

manifeste quanto ao aproveitamento de provas produzidas neste 

processo, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Após, intime-se o exequente para apresentação de impugnação, bem 

como para que esse manifeste quanto ao aproveitamento de provas 

produzidas neste processo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 43542 Nr: 1610-76.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Maciel de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Paulo Cesar da Silva - OAB:4502-RO

 DESPACHO/Mandado de intimação

Vistos etc.

Intime-se a defesa para apresentação de memoriais finais, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41263 Nr: 1168-47.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAAOVdM-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PeSNLM(dN, JB, MATP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1168-47.2012.811.0030

Código nº: 41263

DECISÃO

 Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposto por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Centro Norte do Mato Grosso – 

SICREDI Centro Oeste MT em face de Panificadora e Sorveteria Nobres 

LTDA ME.

 A inicial foi recebida, à fl. 62.

O executado foi citado, à fl. 66.

Auto de penhora avaliação e depósito, à fl. 69.

Penhora online à fl. 84.

Deferimento de penhora através do sistema RENAJUD, à fl. 87, bem como 

expedição de ofício a Receita Federal.

 Penhora online, à fl. 110.

Pleito de busca através do sistema INFOJUD, à fl. 118, o qual foi 

indeferido, às fls. 119/120.

Novo pedido de busca através do sistema INFOJUD, às fls. 166/167.

É o relatório. Decido.

 1. Defiro o pedido de fl. 118, proceda com consulta no sistema INFOJUD.

 2. Após, havendo indicação de que há bens em nome do executado, 

intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Em sendo requerido a penhora do bem 

indicado, cumpra-se o item 6, desta decisão.

3. Havendo indicação de que não há bens em nome do executado, 

intime-se o exequente para que traga ao processo bens passiveis de 

penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo.

 4. Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

5. Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 6. Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 65628 Nr: 2129-12.2017.811.0030

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 Vistos etc.

 Considerando que a Defensora Pública atuante nesta comarca 

encontra-se de férias, nomeio a Dr. Moacir Ribeiro, OAB/MT 3562, para 
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proceder com a apresentação de alegações finais, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais) ao advogado nomeado pela mencionada 

atuação.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59377 Nr: 3452-86.2016.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzalina Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denilson Nassarden Paiva 

Junior - OAB:19132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para 

o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a 

partir do período não prescrito, qual seja 21/09/2011, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o 

percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o 

momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação 

remuneratória que efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente 

do período. A verba devida referente ao período anterior a 29/06/09, data 

em que a Lei n° 11.960/09 entrou em vigor, deve ser atualizada segundo 

as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% 

(um por cento) ao mês, desde a citação válida, e corrigida monetariamente 

pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela. Contudo, a partir de 

29/06/09, e considerando, ainda, a declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, os valores devem ser corrigidos, 

segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir 

da data de cada vencimento, e acrescidas de juros moratórios 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança, desde a citação válida, de acordo com o 

entendimento firmado no Recurso Especial n.º 1.270.439/PR, DJe de 02 de 

agosto de 2013.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59179 Nr: 3367-03.2016.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devina Pedrozo de Barros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo 

pericial juntado à Ref: 33, requerendo o que entenderem de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60506 Nr: 4009-73.2016.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daliete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social de RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo 

pericial juntado à Ref: 39, requerendo o que entenderem de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 67055 Nr: 2826-33.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIELLE FABIANE COSTA 

PENHA LIMA - OAB:21685/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de guarda compartilhada c/c regulamentação de visitas 

e alimentos.

 À ref. 4, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem 

como determinada a intimação da parte autora para proceder com o 

recolhimento das custas processuais.

 À ref.7, foi juntado aos autos termo de acordo.

 Certidão, à ref.9, informando que foi distribuída ação de homologação de 

acordo (cód. 67588) referente aos fatos narrados nos autos.

 É o relatório. Decido.

 Observa-se que a parte autora foi intimada para efetuar o pagamento das 

custas processuais, contudo esse quedou-se inerte.

 Pelo exposto, indefiro o pedido inicial e, consequentemente, extingo o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 67827 Nr: 3166-74.2017.811.0030

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleude Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE , Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242, Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 É o relatório. Decido.I – DA TUTELA DE URGÊNCIAEm análise ao presente 

feito, verifico que assiste razão o Município de Nobres/MT. De acordo com 

o art. 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das 

alegações) e o perigo de dano (perigo da demora) ou risco ao resultado 

útil do processo.No caso em análise não restou clara a verossimilhança 

das alegações, vez que consta no receituário médico de fl. 18-PDF que a 

requerente realizou o uso de 1 ciclo de Imunoglobulina Humana e 

Predinisona e que necessita uso de 5 ciclos de Imunoglobulina Humana, 

com intervalo de 45 dias entre eles, deixando de descrever a necessidade 

do uso do medicamento Predinisona. Além disso, não consta nos autos, 

especialmente no laudo de solicitação avaliação e autorização de 

medicamento a descrição do medicamento Predinisona, tendo sido 

solicitado somente Imunoglobulina Humana (fl. 20-PDF). Ademais, no 

receituário médico de fls. 22/23-PDF, também não consta o pedido do 

medicamento Predinisona. Desse modo, ante a ausência de 

verossimilhança das alegações, INDEFIRO pedido liminar em desfavor do 

Município de Nobres, no que diz respeito ao fornecimento do medicamento 

denominado Predinisona. II – DAS DISPOSIÇÕES FINAISCertifique-se a 

Escrivania quanto ao cumprimento da liminar deferida em desfavor do 

Estado de Mato Grosso. Tendo em vista que o Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação à ref. 23. Aguarda-se o prazo para o município 

de Nobres apresentar contestação.Após a apresentação da contestação, 

havendo preliminares intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação no prazo de 10 (dez) dias, em não havendo voltem-me 

conclusos para deliberações.Intimem-se as partes da presente 

decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Condeno o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento de R$300,00 (trezentos reais) ao advogado 

nomeado que apresentou a petição de ref. 22, Dr. Jonas Mendes 

Barravieira, OAB/MT n. 13.116. Intime-se.SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41483 Nr: 1430-94.2012.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente a presente demanda, extinguindo este 

feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do 

CPC.Sem custas e honorário advocatícios, eis que foi concedida a 

gratuidade ao autor, à fls. 75/75-verso.Revogo a decisão liminar de fl. 90. 

PRIC.Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.Cumpra-se expedindo o necessário.Nobres/MT. 

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60441 Nr: 3983-75.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior José Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas de preparo da carta precatória, juntando comprovante aos autos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64095 Nr: 1470-03.2017.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBAdS, QdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:9.216/MT, Alexandra Nishimoto Braga Savoldi - 

OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo 

pericial juntado à Ref: 39, requerendo o que entenderem de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64519 Nr: 1672-77.2017.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia dos Santos Oliveira - 

OAB:23349/O, Gilmar Luiz Zanatta - OAB:23.374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo 

pericial juntado à Ref: 36, requerendo o que entenderem de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 66875 Nr: 2727-63.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Carvalho Esteves, Pedro Paulo da 

Silva Felix da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 DECISÃO/Mandado de intimação

Vistos etc.

Inicialmente verifico que a primeira defesa apresentada pelo acusado 

Fabrício, à ref. 11, não possui procuração e que a segunda defesa de ref. 

19 possui, assim recebo somente essa última, a qual foi apresentada 

posteriormente e através de procurador com poderes para tal ato.

 Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado Fabrício 

Carvalho Esteves confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Os acusados foram presos logo após o cometimento 

do delito, bem como consta nos autos reconhecimento da vítima. Assim, 

não há prova cabal de que o acusado não seja o autor do fato que lhe é 

imputado, razão pela qual prescinde de instrução probatória.

 Por sua vez, verifico que a defesa de Pedro Paulo reserva-se no direito 

de exercer a defesa na ocasião das alegações finais.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(a) acusado(a) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 06/02/2018, às 14h00mim, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o(a) acusado(a) e as testemunhas porventura arroladas. Caso 

as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 

273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.).

A presente decisão vale como mandado de intimação.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 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

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado Savio para apresentar 

respsota à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 67688 Nr: 3123-40.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson dos Santos Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

 Considerando que a Defensora Pública atuante nesta comarca 

encontra-se de férias, bem como a certidão de ref.7, nomeio como a Dra. 

Vânia dos Santos, OAB/MT 11322, para proceder com a defesa do 

acusado apresentando resposta à acusação, conforme decisão de ref.4. 

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$300,00 (trezentos 

reais) para a advogada nomeada pela mencionada atuação.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67909 Nr: 3184-95.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 2549 Nr: 63-89.1999.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazonia S/A Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Valim de Melo, Maria Suzete de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 63-89.1999.811.0030

Código nº: 2549

DESPACHO

 Vistos etc.

Trata-se ação de execução de entrega de coisa incerta por título 

extrajudicial.

 À fl. 23 foi determinada a citação dos executados, os quais foram 

citados, à fl. 29, verso.

 Os autos foram arquivados provisoriamente, à fl. 65.

Penhora online, às fls. 110 e 130.

Pedido de ofício à receita federal, à fl. 139, o qual foi deferido, à fl. 142.

Sentença de abandono, à fl. 162.

Determinação de prosseguimento dos autos, conforme acórdão de fl. 209.

Manifestação do exequente, à fl. 215.

É o relatório. Decido.

 Intime-se o exequente para que traga aos autos planilha atualizada do 

crédito, haja vista que, conforme informado pelo próprio requerente, a 

última atualização do débito ocorreu em 03/12/2008, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Após, conclusos para 

análise dos pedidos de fl. 215.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Nobres/MT.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 18611 Nr: 1327-92.2009.811.0030

 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: Agricilho José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luceny Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Maurício Almeida - 

OAB:MT - 10.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1327-92.2009.811.0030Código nº: 18611SENTENÇA Vistos 

etc.Trata-se de cumprimento de sentença. (...) .É o relatório. Decido. 

Inicialmente verifico que a petição juntada nestes autos, às fls. 109/114, 

foi distribuída nos autos de cód. 48435, sendo analisada no referido 

processo.No caso em análise, o autor foi intimado através de seu patrono 

para proceder com o regular andamento do feito, contudo, não foi juntado 

aos autos nenhum documento neste sentido. Em que pese a certidão de fl. 

138 informar que o exequente manifestou nos autos, observo que a 

referida petição não teve o condão de fazer prosseguir a macha 

processual. Dessa forma a medida a ser imposta seria a intimação pessoal 

do exequente para indicar bens a penhora, satisfazendo o seu crédito. 

Ocorre que, nos autos de cód. 48435, foi determinada a intimação pessoal 

do exequente e esse não foi encontrado no endereço indicado, o qual é 

idêntico ao fornecido neste processo. Assim, a fim de garantir a célere 

prestação judicial, bem como evitar a perpetuidade no tempo de ações de 

execução de sentença, a medida a ser imposta é a extinção do processo 

sem resolução do mérito por abandono. Há de se observar que o art. art. 

274 do Código de Processo Civil dispõe que é dever das partes manter o 

endereço atualizado nos autos, sob pena de reputarem-se válidas as 

intimações pessoais que, porventura, se fizerem necessárias, ainda que 

frustradas. Neste sentido, observa-se que a extinção do feito, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa é medida a ser imposta, uma 

vez que o autor mudou de endereço e não atualizou esse nos autos. Há 

de se destacar que esse foi intimado através de advogado para proceder 

ao regular andamento do feito, contudo quedou-se inerte. Pelo exposto, 

considerando que a tentativa pessoal do exequente seria inócua, extingo 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.Nobres/MT.SABRINA 

ANDRADE GALDINO RODRIGUESJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41012 Nr: 876-62.2012.811.0030

 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: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrobrás Distribuidora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Processo nº: 876-62.2012.811.0030

Código nº: 41012

DESPACHO

Visto etc.

Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 7º, inciso V, da Lei Federal nº. 

4.717/1965.

 Às providências.

 Nobres/MT.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42834 Nr: 740-31.2013.811.0030

 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: Leodino Pereira de Souza, Leila Maria de Souza, Luzite 

Pereira de Souza, Lauro Pereira de Souza, Maria Pereira de Souza, Lídio 

Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira de Souza, Celso Norberto dos 

Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:9178-A, Eliane Eustáquio Duarte - OAB:MT - 11.218-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 740-31.2013.811.0030

Código nº: 42834

DECISÃO

 Vistos etc.

Sentença, às fls. 122/123.

Aportou aos autos, às fls. 200/201, petição dos requerentes.

 É o relato. Decido.

 Em análise dos pleitos de fls. 200/201, verifico que tais pedidos estão em 

dissonância com o teor da sentença de fls. 122/123, de modo que não é 

possível recebe-lo como cumprimento de sentença, já que trazem fatos 

novos que demandam cognição, o que só pode se dar em processo de 

conhecimento.

Assim, indefiro os pedidos de fls. 200/201.

Intimem-se as partes. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações de estilo.

 Nobres/MT.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 43099 Nr: 1081-57.2013.811.0030

 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: Adailzo Pereira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo 

com base no artigo 487, inciso I, do NCPC. Custas e honorários no valor de 

10% pelo autor, estando a cobrança suspensa em razão da concessão 

da gratuidade judicial (fls. 47/48). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Sabrina Andrade Galdino Rodrigues Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 43628 Nr: 1697-32.2013.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Eterno dos Santos - ME, Milton Eterno 

dos Santos, Silvia Cristiane Del Fuzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1697-32.2013.811.0030

Cód. 43628

DECISÃO

 Vistos etc.

 Acolho pedido de fl. 123, cumpra-se conforme requerido.

 Proceda-se as intimações em favor da parte autora em nome do 

advogado constituído, André de Assis Rosa, OAB/MT nº. 19077-A.

 As providências.

 Nobres/MT,.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 45301 Nr: 1152-25.2014.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Mendes Pardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, O Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1152-25.2014.811.0030Código nº: 45301DECISÃO Vistos 

etc.Trata-se de ação de obrigação de fazer e de dar com pedido de 

concessão de tutela específica proposta por Vera Lucia Mendes Pardin 

em face do Município de Nobres e Estado de Mato Grosso. (...). A 

requerente, por sua vez, informou que os requeridos não custearam a 

consulta, bem como a autora necessitava do medicamento. Pugnou pela 

penhora de valores para o custeio da consulta (R$ 400,00. Fl. 51, verso) e 

do medicamento (R$ 1.591,83. Fl. 52, verso), totalizando R$ 1.991,83 (um 

mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos).Deferido o 

pedido de bloqueio, foi requerido pela parte autora, às fl. 86/87, o 

levantamento/transferência do valor de R$ 2.158.84 (dois mil cento e 

cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) em favor de Drogaria 

Boa Saúde. Sendo o peito deferido, à fl. 88, cumprido à fl. 99. À fl. 100, a 

Defensoria Pública Estadual pugnou pela intimação da Drogaria Boa Saúde 

para que faça a devolução integral do valor transferido, eis que o SUS 

Municipal está fornecendo o medicamento a requerente, não sendo mais 

necessária a sua compra.Neste sentido, defiro o pedido de fl. 100, 

Considerando que já houve a expedição do alvará, intime-se a Drogaria 

Boa Saúde para que proceda com a devolução integral do valor 

transferido de R$ 2.158.84 (dois mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta 

e quatro centavos), devendo efetuar o depósito judicial e juntar o 

comprovante desse, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilização criminal. Certifique-se quanto à apresentação de 

defesa dos requeridos. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Nobres/MT.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUESJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 48435 Nr: 349-08.2015.811.0030

 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: Agricilho José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Arcangelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius MaurícioAlmeida - 

OAB:10445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 349-08.2015.811.0030

Código nº: 48435

SENTENÇA

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar.

 À fl. 24, verso, foi designada audiência de justificação.

 Após a realização de audiência, à fl. 36, este juízo, às fls. 42/46, deferiu o 

pedido liminar.

 Certidão informando o cumprimento da medida liminar, à fl. 52, bem como 

informando o óbito do requerido.

À fl. 57, foi determinada a intimação do autor, o qual devidamente intimado 

manteve-se inerte.

 À fl. 62 foi determinada a intimação pessoal do requerente.

 Certidão, à fl. 69, informando que esse não foi encontrado no endereço 

indicado nos autos.

 É o relatório. Decido.

 De acordo com o art. 274 do Código de Processo Civil é dever das partes 

manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de reputarem-se 

válidas as intimações pessoais que, porventura, se fizerem necessárias, 

ainda que frustradas,

 Neste sentido, observa-se que a extinção do feito, sem resolução de 

mérito, por abandono da causa é medida a ser imposta, uma vez que o 

autor mudou de endereço e não atualizou esse nos autos.

 Há de se destacar que esse foi intimado através de advogado para 

proceder ao regular andamento do feito, contudo quedou-se inerte, bem 

como não foi encontrado no endereço indicado nos autos.

 Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

 Revogo integralmente a decisão de fls. 42/46.

Condeno o autor ao pagamento das custas e taxa judiciária, devendo a 

secretaria proceder em conformidade com as normas estabelecidas na 

CNGC/MT.

 P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Nobres/MT.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60550 Nr: 4024-42.2016.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minervino Luiz da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gevanisio Alves Presentino 

Junior - OAB:10953
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo 

pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 64027 Nr: 1437-13.2017.811.0030

 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: Lindomar Carlos de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Em análise do petitório de ref. 17, verifico que o requerente informa que a 

Sra. Maria Lozinha dos Santos, viúva do proprietário do bem, Sr. José 

Vicente dos Santos (fl. 58 – PDF), faleceu. Assim, indicou os herdeiros 

dessa para ingressarem no polo passivo da demanda.

 Em que pese as declarações do requerente esse não trouxe aos autos 

nenhum documento que comprove que o requerido ou a Sra. Maria 

Lozinha dos Santos faleceu. Assim, intime-se o autor para que traga aos 

autos tal documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Após, com a juntada do documento, desde já defiro os pedidos descritos à 

ref. 17, devendo a secretaria proceder com a retificação do polo passivo 

conforme requerido, no item “b” e “c”, bem como a citação dos requeridos 

indicados no item “d”.

 Não havendo a juntada do documento probatório, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 64080 Nr: 1463-11.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Certifico que em cumprimento ao despacho de ref. 68, intimo Vossa 

Senhoria o Dr. Jonas Mendes Barravieira - patrono do recuperando, para 

manifestar sobre a justificação apresentada pelo recuperando, no prazo 

de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 64130 Nr: 1487-39.2017.811.0030

 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: LPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:9178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

As partes entabularam acordo em audiência de conciliação.

 É o relatório. Decido.

Estando em termos legais, HOMOLOGO, o acordo realizado pelas partes e 

julgo extinto o processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 Sem custas e taxa judiciária, uma vez que houve a concessão da 

gratuidade da justiça.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 66082 Nr: 2364-76.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Aparecido de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria o Dr. Jonas 

Mendes Barravieira, para apresentação das alegações finais no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme decisão de ref. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 67906 Nr: 3181-43.2017.811.0030

 AÇÃO: Procedimentos Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: COdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdFSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Perla Cristina Luz de Oliveira 

Hirae - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3181-43.2017.811.0030

Código nº. 67906

DESPACHO

Vistos.

 Cuida-se de ação de regulamentação de visitas com pedido de tutela de 

urgência inaudita altera pars proposta por Cleidiane Oliveira de Souza em 

face de Valmir de Freitas Souto Lima, ambos qualificados nos autos.

 A parte autora pugna pela concessão da assistência judiciária.

 É o relatório. Decido.

 I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

A Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao magistrado a 

possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita quando não forem 

cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes fortes elementos 

capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise os requerentes não demonstraram respectiva 

hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal 

alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a concessão do 

benefício.

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

proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua 

condição de hipossuficiente, sob pena de extinção do processo.

A parte autora poderá comprovar a sua hipossuficiência através de cópia 

dos seguintes documentos:

 a) cópia das últimas folhas da carteira de trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, dos últimos três 

meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Intime-se e cumpra-se.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 67909 Nr: 3184-95.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, DEFIRO a liminar 

de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o referido 

automóvel ser depositado com o requerente, na pessoa que este indicar 

como sendo seu representante.Edificada a medida, cite-se o polo passivo 

para, em 05 (cinco) dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, livre de 

ônus, e/ou, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da liminar, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia nos 

termos dos artigos 307 e 344, ambos do NCPC.Frise-se que, consoante 

estipulado acima, caso efetuado o pagamento, o bem deverá ser restituído 

ao devedor livre de ônus (art. 3º, §2, pela nova redação do Decreto-lei n.º 

911/69). Frustrada a apreensão do bem, intime-se o requerente para 

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

processo.Em havendo requerimento expresso, defiro as prerrogativas do 

art. 212, §2º do NCPC.Em busca de dar celeridade e efetividade aos atos 

processuais e em observância ao art. 188 do NCPC, determino que a cópia 

desta decisão sirva de mandado de citação.VALE A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo a parte requerida 

ser citada/intimada no endereço indicado na inicial.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 68070 Nr: 3247-23.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Em consonância com o artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designe-se audiência de conciliação em 

conformidade com a pauta do conciliador desta comarca.Caso o requerido 

não tenha interesse na autocomposição, deverá manifestar em até 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência, conforme 

dispõe o art. 334, §5º, do NCPC. Não havendo conciliação a parte 

requerida deverá apresentar contestação em até 15 (quinze) dias após a 

realização desta.Após a apresentação da contestação, havendo 

preliminares intime-se a parte autora para apresentar impugnação no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, vista ao MPE para manifestação. Atente-se 

a parte autora que o não comparecimento dessa determina o arquivamento 

do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão 

quanto à matéria de fato.V – ASPECTOS FINAISConforme exposto, 

determino:a)O cumprimento da medida liminar, deferida no item III;b)A 

realização de Estudo Psicossocial do caso em tela na residência de ambos 

os genitores, a ser realizado pela Assistente Social e psicóloga do Juízo, 

sendo que o laudo deverá ser apresentado em 30 (trinta) dias;c)A citação 

da parte requeri e intimação para apreentar conta bancária;d)A intimação 

das partes para comparecerem em audiência de conciliação designada 

acima.A presente decisão vale como mandado de citação e intimação das 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59154 Nr: 3356-71.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Neto da Silva, Fábio da Silveira, 

Alessandro Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éder Pereira de Assis - 

OAB:8.066, Silvério Soares de Moraes - OAB:12.006/MT

 Diante do exposto, nos termos da fundamentação acima desenvolvida 

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO 

ACUSADO, o que faço com fulcro no art. 312 e ss. do CPP.Cumpra-se a 

decisão de ref. 149. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 62066 Nr: 460-21.2017.811.0030

 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: Florência Morena da Cruz Costa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural de Nova Mutum - 

SICREDI, Marcela Bernardina da Silva, Olavo José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de ação de embargos de terceiros com pedido de medida liminar 

proposto por Florência Morena da Cruz Costa dos Santos em face de 

Cooperativa de Crédito Rural de Nova Mutum - SICRED, sendo 

litisconsortes passivo Marcela Bernardina da Silva e Olavo José da Silva, 

todos qualificados nos autos.

 À ref. 7 foi designada audiência de justificação.

 Termo de audiência, à ref. 15.

É o relatório. Decido

I - DO PEDIDO LIMINAR

De acordo com o art. 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(verossimilhança das alegações) e o perigo de dano (perigo da demora) 

ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço alega a requerente que o imóvel do qual recaiu a 

penhora (autos de cód. 42803) é de sua propriedade e não dos 

embargados. Pugna em sede liminar para expedir mandado de manutenção 

de posse em seu favor, com suspensão imediata da ação executiva. Junta 

à inicial matrícula do imóvel, à fl. 12 – PDF e cópia do contrato de permuta, 

às fls. 13/14 – PDF.

 A documentação juntada na inicial não é suficiente para comprovar a 

posse da embargante. Este juízo concedeu audiência de justificação para 

que a posse pudesse ser comprovada, contudo a parte requerente se 

ausentou e até o presente não apresentou qualquer justificativa. Assim, 

não havendo verossimilhança das alegações, INDEFIRO o pedido liminar.

II - DISPOSIÇÕES FINAIS:

Citem-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 679 do Novo Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo, com ou sem resposta, tornem-se os autos conclusos.

 Apensem-se estes autos ao processo de cód. 42803.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000454-94.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RENOVADORA DE PNEUS MEDIO NORTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT0019509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos: 1000454-94.2017.811.0030 Promovente: RENOVADORA DE PNEUS 

MEDIO NORTE LTDA Promovido: BANCO BRADESCO S.A E OUTRA Vistos 

etc. RENOVADORA DE PNEUS MEDIO NORTE LTDA ajuizou ação de 

repetição de indébito em desfavor do BANCO BRADESCO E KAWASAKI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS. Em síntese, alegou que pagou honorários 

advocatícios para a segunda reclamada de forma irregular, pois não 

utilizou dos serviços da mesma. Desta forma requer, ao final, a devolução 

em dobro dos valores pagos a título de honorários. Devidamente citada, a 

parte promovida (BANCO BRADESCO) apresentou contestação no id. 

11115450 e arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, 

sustentou a regularidade das cobranças. A parte promovida (KAWASAKI 
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ADVOGADOS ASSOCIADOS), mesmo devidamente citada, não 

apresentou contestação, bem como se ausentou da audiência de 

conciliação. Ata da audiência de conciliação acostada no id. 11164376 e 

impugnação à contestação apresentada no id. 11173934. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Ilegitimidade passiva. A indicação, na petição inicial, da parte 

promovida, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a 

existência de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte 

promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015). Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar 

que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, 

depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório e 

estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no mérito da 

demanda. Portanto, não havendo razão a arguição de ilegitimidade 

passiva, rejeita-se. Revelia. Kawasaki Advogados Associados. 

Considerando que a parte promovida (KAWASAKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS) foi regularmente citada (id. 9935939) e esta não 

compareceu na audiência de conciliação e nem apresentou contestação, 

com fulcro no artigo 344 do CPC e Enunciado 4 do Estado de Mato Grosso, 

considero-a como revel. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de honorários advocatícios extrajudicialmente. 

Alega a parte autora que realizou o pagamento de R$ 3.222,16 (três mil 

duzentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) a título de honorários 

advocatícios quando da quitação da dívida com a primeira reclamada. 

Informa que a cobrança destes honorários é ilegal, requerendo a 

devolução dos valores pagos em dobro. Aplica-se no presente caso as 

disposições do CDC, especialmente porque o contrato firmado entre as 

partes é um típico contrato de adesão (art. 54 do CDC), que chegou pronto 

ao consumidor, que aderiu às cláusulas já estabelecidas de forma 

unilateral, sem possibilidade de alterar aquilo que acarretava desequilíbrio 

na relação de consumo. A cláusula contratual que imputa ao consumidor o 

ônus de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios e custas para a 

cobrança extrajudicial ofende o art. 51, IV do CDC, sendo abusiva e nula 

de pleno direito. Os honorários advocatícios para a cobrança extrajudicial 

não podem ser transferidos ao consumidor e inseridos no cálculo do 

débito, pois essa verba só é devida quando há o efetivo ajuizamento de 

ação judicial, situação que não foi demonstrada no caso em tela. Descabe 

a cobrança de tais verbas nas negociações realizadas extrajudicialmente, 

ainda que feitas por advogados contratados pelo credor, uma vez tais 

cobranças são inerentes da própria atividade desenvolvida pela requerida, 

devendo arcar exclusivamente com os riscos do seu negócio. A 

devolução dos valores cobrados indevidamente deve ser em dobro, nos 

termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, uma vez que não há que se 

falar em engano justificável, ante a vedação de tais cobranças pelo art. 

51, IV do CDC e art. 122 do CC. Ainda, restou evidenciado que a única 

forma da parte autora conseguir adimplir com o débito, era se sujeitar ao 

pagamento de uma taxa abusiva e contrária aos preceitos legais. Diante 

do exposto, opino pela devolução em dobro dos valores pagos 

abusivamente pela promovente a título de honorários advocatícios 

extrajudiciais. Dispositivo. Pelo exposto, opino por: a) rejeitar a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida; b) decretar a Revelia da parte Promovida 

(KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS); c) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil; d) condenar as partes promovidas a 

pagarem a parte promovente a quantia de R$ 6.444,32 (seis mil 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação da Magistrada 

Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-33.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO GALLO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos: 8010187-33.2015.811.0030 Promovente: VALDEMIRO GALLO 

JUNIOR Promovido: LAURO RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. 

VALDEMIRO GALLO JUNIOR ajuizou ação indenizatória em desfavor do 

LAURO RODRIGUES DA SILVA. Em síntese, alegou que fora vítima de 

acidente de trânsito ocasionado pelo promovido, que resultou em danos no 

seu veículo. Ao final, postulou o pagamento do conserto, pagamento pela 

desvalorização do veículo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida não apresentou contestação. Ata da audiência 

de conciliação acostada no id. 1372853 e não fora apresentada 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. Considerando que a parte 

promovida foi regularmente citada e esta não apresentou contestação, 

com fulcro no artigo 344 do CPC e Enunciado 4 do Estado de Mato Grosso, 

considero-a como revel. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Acidente de trânsito. Alega a parte autora que transitava 

da via preferencial (Rua Miranda) até o momento do cruzamento desta 

com a Rua Paraná de onde surgiu o reclamado e não respeitando a 

preferência, juntamente com o excesso de velocidade ocasionou o 

referido acidente de trânsito. A parte reclamada mesmo citada não 

apresentou defesa. Diante das fotos apresentadas resta comprovado a 

negligência por parte da reclamada ao não respeitar a sinalização de 

trânsito e as normas do Código Brasileiro de Trânsito em seu art. 28. A 

jurisprudência é clara ao afirmar que quem transita em via secundária e 

presumidamente culpado ao ingressar na via principal e ocasionar um 

acidente de trânsito: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO. CRUZAMENTO. 

PREFERENCIAL.Presume-se culpado o condutor do veículo que, 

proveniente de via secundária, ingressa em via preferencial, 

envolvendo-se em acidente de trânsito com veículo que nesta última 

trafegava. Conjunto fático-probatório a indicar que era o táxi da ré que 

transitava pela via preferencial, estando os autores a sair da via 

secundária. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70039445937, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 
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Guaspari Sudbrack, Julgado em 13/12/2012). Desta feita, medida que se 

impera é pela procedência da referida ação quanto a culpa da parte ré que 

ocasionou o referido acidente de trânsito. Dano material Quem ocasiona 

dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código 

Civil). Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser 

materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto na 

modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise 

do caso, nota-se que a parte promovente alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do conserto 

do defeito apresentado em seu veículo, no valor de R$3.400,00. Em exame 

do conjunto probatório, mormente quanto aos documentos juntados com a 

inicial, nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado 

no valor postulado, fazendo a parte promovente jus à indenização pelos 

danos materiais. Desvalorização do veículo. Ausente prova segura da 

afirmada desvalorização do veículo do autor em razão do sinistro em 

discussão, inviável é a imposição do dever de indenizar. Ônus probatório 

que recaía sobre o autor e do qual não se desincumbiu (art. 373, I do 

CPC). Desta forma, opino pela rejeição a indenização do valor 

supostamente desvalorizado do veículo após o acidente. Dano moral. O 

dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na 

esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies (id. 1372842), pode-se afirmar que o simples 

acidente de trânsito sem danos maiores a integridade física do autor, 

embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, 

visto que não tem o condão de levar a presunção de existência de dano 

moral tanto na modalidade objetiva quanto na subjetiva. Por essas razões, 

não há dano moral caracterizado. Dispositivo. Pelo exposto, opino por: a) 

decretar a Revelia da parte Promovida; b) julgar parcialmente procedente 

os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil; c) condenar a parte promovida a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 3.400,00 (três mil e 

quatrocentos reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do 

STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a 

partir da citação; d) indeferir o pleito indenizatório por danos morais e por 

desvalorização do veículo. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação da Magistrada Togada, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. 

Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. SABRINA 

ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-56.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDIS RODRIGUES MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773/O (ADVOGADO)

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Autos: 1000366-56.2017.811.0030 Promovente: EDIS RODRIGUES 

MARINHO Promovido: GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS E 

OUTRA Vistos etc. EDIS RODRIGUES MARINHO ajuizou ação indenizatória 

em desfavor da GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS e SPRINGER 

CARRIER LTDA. Em síntese, alegou que comprou um ar condicionado e o 

mesmo apresentou defeito que não fora solucionado pelas reclamadas. 

Ao final, postulou o recebimento de um ar condicionado novo em perfeito 

estado e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida (GAZIN) apresentou contestação no id. 9917752 e arguiu a 

preliminar falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de 

culpa, ausência de dano moral. A reclamada SPRINGER CARRIER fora 

devidamente citada, porém não compareceu a audiência de conciliação e 

nem apresentou defesa. Ata da audiência de conciliação acostada no id. 

9892533 e impugnação à contestação apresentada no id. 9995600. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Preliminar. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da 

Asserção, o simples fato de a parte promovente ter imputado à parte 

promovida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

de seu interesse processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

promovida causou dano moral à parte promovente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual da parte promovente. Portanto, não 

havendo razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Revelia. Considerando que a parte promovida (SPRINGER 

CARRIER) foi regularmente citada e esta não compareceu na audiência de 

conciliação e nem apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do 

CPC e Enunciado 4 do Estado de Mato Grosso, considero-a como revel. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

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

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

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

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

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Produto defeituoso. 

Alegou o autor ter adquirido aparelho de ar condicionado junto à ré em 

23/09/2016. Afirmou que o produto apresentou vícios e que foi enviado 

para a assistência técnica da fabricante. Aduziu que o bem foi entregue 

cheio de avarias. Importante salientar que a ré (GAZIN) ostenta 

legitimidade para figurar no polo passivo porque integra a cadeia de 

consumo do produto, na qualidade de vendedora, razão pela qual 

responde solidariamente pelos vícios por ele apresentados, fulcro no art. 

18 do CDC. Diante da demonstração de que o aparelho de ar condicionado 

foi enviado para conserto na assistência técnica, conforme documento 

presente no id. 9202242, incumbia à ré a demonstração de que foi 

entregue em perfeitas condições de uso no prazo de 30 dias que 

estabelece o art. 18, § 1º, do CDC, para conserto de bem. Entretanto, não 

logrou demonstrar o devido reparo, com o que deve arcar com a 

devolução dos valores já pagos pelo consumidor pelo ar condicionado, 

segundo estipula o inciso II deste mesmo parágrafo. Desta forma, medida 
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que impera é pela procedência do pedido de devolução do dinheiro ao 

autor. Dano material Quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de 

indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 do 

Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade de 

perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso, nota-se que a parte 

promovente alega ter suportado dano material na modalidade de perdas 

emergentes em decorrência da compra de ar condicionado com defeito 

que não fora solucionado, no valor de R$1.098,98. Em exame do conjunto 

probatório, mormente quanto aos documentos juntados com a inicial, 

nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado no 

valor postulado, fazendo a parte promovente jus à indenização pelos 

danos materiais. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que o simples defeito não solucionado de um bem de consumo 

considerado supérfluo, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não 

caracteriza dano moral, visto que não tem o condão de levar a presunção 

de existência de dano moral tanto na modalidade objetiva quanto na 

subjetiva. Isto porque este fato não tem o condão de denigrir a imagem do 

consumidor e de gerar sentimentos indesejados. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. COMPROVAÇÃO DE 

ENVIO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

CONSERTO POR PARTE DA RÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR 

VÍCIO DE PRODUTO. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS 

PELO BEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO, 

EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71005433354, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 10/06/2015). Por essas razões, não há dano moral 

caracterizado. Dispositivo. Pelo exposto, opino por: a) rejeitar a preliminar 

arguida; b) decretar a revelia da parte promovida SPRINGER CARRIER; c) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; d) condenar as partes promovidas a pagarem, solidariamente, a parte 

promovente a quantia de R$ 1.098,98 (hum mil e noventa e oito reais e 

noventa e oito centavos), a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; e) indeferir o pleito indenizatório por 

danos morais. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-44.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FRARON BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO GUIMARAES MULTARI BATISTA 05977750609 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos: 8010044-44.2015.811.0030 Promovente: MATHEUS FRARON 

BARBOSA Promovido: PAULO ROBERTO GUIMARÃES MULTARI E BANCO 

BRADESCO Vistos etc. MATHEUS FRARON BARBOSA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do PAULO ROBERTO GUIMARÃES MULTARI E 

BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida (BANCO BRADESCO) apresentou contestação 

no id. 1367549 e arguiu as preliminares de incompetência e ilegitimidade 

passiva. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral. Já a reclamada (PAULO ROBERTO GUIMARÃES) não compareceu a 

audiência de conciliação e apresentou contestação de forma intempestiva. 

Ata da audiência de conciliação acostada no id. 1367551 e não fora 

apresentada impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Denunciação da 

lide Não se admite nos processos submetidos ao Rito do Juizado Especial, 

qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência, 

admitindo-se apenas o litisconsórcio. Nesse Sentido: AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INADIMPLÊNCIA 

- RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO CONTRANTE - RESTRIÇÃO DO 

RITO DO JUIZADO ESPECIAL À INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DA 

DENUNCIAÇÃO À LIDE - REJEITADA. SENTENÇA ULTRA PETITA - 

EXCESSO DECOTADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis é inviável a 

denunciação da lide ou qualquer outra modalidade de intervenção de 

terceiro (art. 10, Lei 9.099 /95). (...) ACJ 20150910032925, Órgão Julgador 

3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado 

no DJE: 10/03/2016 Pág. 317, Julgamento 08 de Março de 2016, Relator 

ASIEL HENRIQUE DE SOUSA. Diante do exposto, rejeito a preliminar de 

denunciação da lide. Preliminar. Ilegitimidade passiva. A indicação, na 

petição inicial, da parte promovida, trazendo como causa de pedir 

fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica 

de direito material com a parte promovente, é suficiente para sustentar a 

legitimidade das partes, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta 

demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte promovida, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos serão examinados, 

de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, não havendo razão 

a arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. Revelia. Considerando que 

a parte promovida (PAULO ROBERTO GUIMARÃES) foi regularmente 
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citada e esta não compareceu na audiência de conciliação e apresentou 

contestação de forma intempestiva, com fulcro no artigo 344 do CPC e 

Enunciado 4 do Estado de Mato Grosso, considero-a como revel. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

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

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

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

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

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança indevida. 

Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$500,00, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não fora juntado nos autos nenhum 

documento que comprove a existência da dívida. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito e no cartório de 

protestos (id. 1367539), em regra, é suficiente para presumir a existência 

de dano moral na modalidade objetiva, como também na modalidade 

subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir 

a imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de 

crédito. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a 

jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, 

o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$500,00), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$5.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, opino por: a) decretar a Revelia da parte promovida (PAULO 

ROBERTO GUIMARÃES MULTARI); b) rejeitar as preliminares arguidas; c) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: d) declarar a inexistência do débito de R$500,00 (quinhentos reais); 

e) condenar as partes promovidas, solidariamente, a pagar para a parte 

promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA 

MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37339 Nr: 529-84.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Adolfo de Arruda, ELIANE DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 INTIMAÇÃO do ADVOGADO da parte requerente DR. ANDRÉ ASSIS 

ROSA, para informar o código da Agência, COOPERATIVA SICREDI 

FEDERAL, conforme peticionado nos autos, tendo em vista que no 

Cadastro da Conta Única-TJMT, no momento da expedição do Alvará não 

existe o numero da Agência e nem o nome da Cooperativa Sicredi Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42400 Nr: 2-64.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana de Lima Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L R DE SOUZA UCHOA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte requerente não faça jus ao benefício, defiro 

a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

Com arrimo no art. 334 do CPC, remetam-se os autos à conciliadora, com o 

escopo de que designe e realize audiência de conciliação no presente 

feito.

Intime-se a parte autora sobre o teor desta decisão, bem como para 

comparecer na audiência de conciliação a ser designada pela 
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conciliadora, importando a sua ausência em ato atentatório à dignidade da 

justiça, incidindo multa nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Designada a data da audiência de conciliação, proceda-se a citação da 

parte requerida para que compareça na audiência, acompanhada de seu 

procurador, constando que o prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação.

Caso reste infrutífera a conciliação, apresentada a contestação 

tempestivamente, intime-se a parte autora para oferecer impugnação.

Consigne no mandado as advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41874 Nr: 1563-60.2017.811.0031

 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: CLEIDIMARA FRANÇA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que chegou ao conhecimento deste Juízo, por meio das 

representantes da Secretaria de Assistência Social deste Município, o 

desinteresse em prosseguir com a ação, em razão da perda do objeto, 

ante a realização de alienação do bem a terceira pessoa, determino a 

intimação da autora, por meio de seu patrono, para que se manifeste nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41682 Nr: 1477-89.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton França Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 Vistos

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 (vinte e dois) de 

janeiro de 2018 às 15h30min.

2. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) Intime-se o réu pessoalmente;

b) Requisitem/Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pela defesa, para que compareçam na audiência, 

expedindo-se, se for o caso, carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado.

c) Cientifiquem-se o representante do Ministério Público e a defesa 

dativamente nomeada;

Nortelândia/MT, 08 de janeiro de 2018

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41965 Nr: 1613-86.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequias Cícero de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 Vistos

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 (vinte e dois) de 

janeiro de 2018 às 14h30min.

2. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) Intime-se o réu pessoalmente;

b) Requisitem/Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pela defesa, para que compareçam na audiência, 

expedindo-se, se for o caso, carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado.

c) Cientifiquem-se o representante do Ministério Público e a defesa 

dativamente nomeada;

Nortelândia/MT, 08 de janeiro de 2018

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42396 Nr: 1830-32.2017.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULA ROSA ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO dos bens 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso. Consigne-se, 

no mandado de busca e apreensão a intimação do devedor para que 

entregue o bem juntamente com seus respectivos documentos, de acordo 

com o § 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Após executada a medida 

liminar, cite-se o requerido na pessoa dos herdeiros para, querendo: A) no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida, 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 B) 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 contida no art. 344 do NCPC. C) NÃO AUTORIZO a 

retirada do bem da comarca. Determino que o requerido informe no 

momento da citação se tem interesse na designação de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se.Nortelândia-MT, 09 de janeiro de 

2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42404 Nr: 3-49.2018.811.0031

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Jaqueline Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemar Xavier Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, não resta alternativa a não ser indeferir de plano a petição 

inicial, por não ser caso de mandado de segurança, faltando requisitos 

legais (falta de legitimidade), e extinguir de plano a presente demanda, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09, 

bem como do artigo 485, I e VI do CPC. Isento de custas processuais, uma 

vez que trata-se de ação gratuita conforme dispõe o art. 10, XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 

estilo.Nortelândia-MT, 09 de janeiro de 2018.Marina Carlos FrançaJuíza de 

Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36490 Nr: 205-94.2016.811.0031

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander Ingmar Endlich, Suzana Franciscato 

Enclich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

- OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 Primeiramente, considerando o retorno das missivas, passo a analise dos 

pedidos às fls. 533/542, ora postergados. Quanto ao pedido de 

modificação da quantidade de sacas arrestadas nos autos, verifico que o 

pleito merece procedência, uma vez que na certidão do oficial de justiça 

que quantificou o montante de soja, não houve descrição quanto ao 

estado da soja, o que por corolário, influencia na sua pesagem e liquidez. 

Desta forma, em atenção ao princípio do exato adimplemento, levando em 

conta que o título executivo, Cédula de Crédito Bancário, dispõe que 

penhor será sobre “26.000 sacas de 60kg com soja, (equivalente a 

1.560.000Kg) tipo indústria, limpo e seco” e que os romaneios do armazém 

onde o produto arrestado encontra-se depositado indica a presença de 

1.532 (um mil, quinhentos e trinta e duas) sacas de soja, liquida, defiro o 

pedido para considerar arrestada 1.532 (um mil, quinhentos e trinta e 

duas) sacas de soja. Acerca do pedido de arresto e remoção de de 

37.555kg (trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco quilogramas) de 

soja, entregue em nome de Marlon Franciscato Endlich à Rural Armazéns 

Gerais Ltda. – EPP, tenho que este também merece guarida. Isto porque, 

conforme sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro em 

apenso (cód. 38996), foi verificada a existência de grupo econômico 

familiar entre Marlon Franciscato Endlich e os executados, com 

consequente confusão patrimonial, de modo que para se evitar fraude 

contra o credor se faz prudente a medida preventiva em face de Marlon. 

Ante o exposto, determino o arresto e remoção de 37.555kg (trinta e sete 

mil, quinhentos e cinquenta e cinco quilogramas) de soja, entregue em 

nome de Marlon Franciscato Endlich à Rural Armazéns Gerais Ltda. – EPP, 

ficando o exequente como fiel depositário do bem. Outrossim, ante as 

tentativas infrutíferas de intimação dos executados, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo 10 (dez) dias, informe o atual endereço dos 

executados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000113-65.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA DE CARVALHO & SOUZA DA SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO)

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

1000113-65.2017.8.11.0031 REQUERENTE: SILVA DE CARVALHO & 

SOUZA DA SILVA LTDA - ME REQUERIDO: MARTINS FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, MARTINS COMERCIO E 

SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada por Silva de Carvalho e Souza da Silva Ltda. – 

ME, em face de Martins Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e 

Martins Comércio de Serviços e Distribuição S.A. Alega a requerente que 

foi surpreendido com a inclusão do seu nome nos serviços de proteção ao 

crédito, pela requeridas no valor total de R$ 372,08 (trezentos de setenta 

e dois reais e oito centavos), todavia informa que nunca realizou negocio 

jurídico com estas, sendo a cobrança e a negativação do seu nome 

manifestamente ilegal. Assenta, por fim, que tal cobrança revela-se 

inteiramente ilegítima, motivo pelo qual ajuizou a presente ação buscando, 

em sede de tutela provisória de urgência antecipada, seja determinado que 

as promovidas excluam seu nome do rol de mal pagadores. No mérito, 

pugna pela condenação da promovida em indenizá-lo pelos danos morais 

que alega ter sofrido. Vieram os autos conclusos. É a síntese do 

essencial. Fundamento e Decido. A tutela de urgência (cautelar ou 

antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 

2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

entanto, de acordo com o enunciado nº 163 do FONAJE, tais 

procedimentos, requeridos em caráter antecedente, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais. Vejamos o teor do referido 

enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de tutela de 

urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 

303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) Não obstante, tal fato 

não é capaz de afastar a entrega da tutela jurisdicional preliminar diante de 

patente necessidade demonstrada nos autos pela parte, daí por que, pelo 

princípio da fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela antecipada 

com base nas regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 311, 

CPC/2015), a qual comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja redação 

é a seguinte: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Em um juízo de sumária 

cognição, entendo que o pleito do promovente merece deferimento. Com 

efeito, analisando os argumentos e fundamentos constantes na peça 

inicial, verifica-se que a parte requerente pretende discutir dívida que 

originou a inclusão do seu nome nos serviços de proteção ao crédito, 

sofrendo os efeitos da restrição do seu crédito para futuras transações. 

Assevera que, embora a dívida esteja embasada em um comprovante de 

entrega de mercadoria, tal documento foi assinado por pessoa estranha à 

requerente, de modo que a entrega nunca ocorreu efetivamente. Destarte, 

ainda que as provas trazidas aos autos se mostrem frágeis para o fim de 

comprovar a ilegalidade da dívida, porquanto não há indícios que atestem 

inexistência de relação jurídica ou, ainda, que a pessoa que assinou o 

comprovante de entrega não possui qualquer relação com a requerente, a 

caução indicada na peça inicial, se mostra capaz de assegurar este juízo 

de eventual prejuízo contra as requeridas. A caução no presente caso se 

mostra medida eficaz contra os prejuízos das requeridas no caso de 

improcedência desta demanda, permanecendo em sintonia com o disposto 

no Código de Processo Civil. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas 

que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Nesse 

sentindo caminha a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – 

EXISTÊNCIA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA 

DE URGÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO – 

DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – DEMAIS MATÉRIAS DE INSURGÊNCIA 

NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO 

DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE – PEDIDO DA EMBARGADA DE CONDENAÇÃO DO 

EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM RAZÃO DA 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – 

DESCABIMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS 

INFRINGENTES. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz poderá, 

conforme o caso, exigir caução idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer; medida desnecessária na hipótese. 
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Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e 

decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a 

dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão 

jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 

Não evidenciado o manifesto caráter protelatório dos embargos de 

declaração, não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 

1.026, §2º, do Código de Processo Civil/2015. (TJMT - ED 21630/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 

13/07/2017) Ademais, também se faz presente o perigo de dano, uma vez 

que, manutenção do nome da requerente nos serviços de proteção ao 

crédito trará consequentemente dificuldade na execução de suas 

atividades. Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, condicionada a prestação 

de caução através de depósito judicial do valor da dívida, a fim de 

determinar que as promovidas excluam o nome da requerente dos 

serviços de proteção ao crédito, em razão tão somente do débito que ora 

se discute. Cite-se e notifique-se a promovida de todo o teor da presente 

ação, bem como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, 

no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo senhor conciliador. Advirta-se a promovida quanto as 

consequências do seu não comparecimento à audiência de conciliação 

(arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95 e enunciado nº 78 do FONAJE). 

Notifique-se o promovente, constando da intimação que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4 º, da Lei n° 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Intimem-se e se cumpra. Nortelândia/MT, 08 de 

janeiro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito em substituição 

legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-62.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

1000001-62.2018.8.11.0031 REQUERENTE: MARIA FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito c.c. indenização 

por danos morais, ajuizada por Maria Ferreira de Souza em face de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A e Sicredi – Cooperativa 

de Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT. Alega a requerente 

que em virtude do término de um contrato de arrendamento rural, procedeu 

a alteração da titularidade da unidade consumidora de energia nº 

6/1122419-3 para o Sr. Kasio Junior Alves Torres, todavia foi debitado os 

valores de R$ 109,01, R$ 29,51 e R$ 51,60, referente à cobrança de 

consumo de energia da unidade consumidora citada. Assevera que foi 

estornado apenas o valor de R$ 51,60, permanecendo o valor R$ 138,52 

debitado ilegalmente. Assenta, por fim, que tal cobrança revela-se 

inteiramente ilegítima, motivo pelo qual ajuizou a presente ação buscando, 

em sede de tutela provisória de urgência antecipada, seja determinado que 

as promovidas se abstenham de efetuar nova cobrança em relação a 

unidade consumidora nº 6/1122419-3. No mérito, pugna pela condenação 

da promovida em indenizá-lo pelos danos morais que alega ter sofrido. É a 

síntese do essencial. Fundamento e Decido. A tutela de urgência (cautelar 

ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil 

de 2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

entanto, de acordo com o enunciado nº 163 do FONAJE, tais 

procedimentos, requeridos em caráter antecedente, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais. Vejamos o teor do referido 

enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de tutela de 

urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 

303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) Não obstante, tal fato 

não é capaz de afastar a entrega da tutela jurisdicional preliminar diante de 

patente necessidade demonstrada nos autos pela parte, daí por que, pelo 

princípio da fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela antecipada 

com base nas regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 311, 

CPC/2015), a qual comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja redação 

é a seguinte: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Em um juízo de sumária 

cognição, entendo que o pleito do promovente merece deferimento. Com 

efeito, ao se analisar os documentos que acompanham a inicial, 

constata-se que os mesmos reproduzem os fatos ventilados pelo 

promovente, notadamente no que tange a alteração da titularidade da 

unidade consumidora de energia e cobrança em sua conta corrente, 

restando, pois, presente, a evidente probabilidade de seu direito. Por fim, 

registre-se a inexistência do perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipatório, com fundamento no art. 300, § 3º, do CPC/2015. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA, a fim de determinar que a promovida se 

abstenha de efetuar novo débito em sua conta corrente, concernente a 

unidade consumidora de energia elétrica nº 6/1122419-3. Ademais, 

tratando de clara relação de consumo e diante da patente facilidade na 

produção de prova pela Promovida para contestar os pedidos exordiais e, 

sobretudo, pela hipossuficiência técnica da Promovente, inverto o ônus da 

prova em favor da Promovente, com arrimo no art. 6º, VIII, CDC. Cite-se e 

notifique-se a promovida de todo o teor da presente ação, bem como para 

que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta 

Comarca, para audiência de conciliação em data a ser designada pelo 

senhor conciliador. Advirta-se a promovida quanto as consequências do 

seu não comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da 

Lei n.° 9.099/95 e enunciado nº 78 do FONAJE). Notifique-se o 

promovente, constando da intimação que sua ausência implicará extinção 

do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar 

que é necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4 º, da Lei n° 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Intimem-se e se cumpra. Nortelândia-MT, 08 de 

janeiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 002/2018/DF
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O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR NATALIA PILAR REIS CARDOSO, portadora do RG nº. 

1743354-1 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 050.720.411-58, do cargo 

de Assessora de Gabinete I, símbolo – PDA – CNE – VII, do Gabinete da 

Vara Única e Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, 

com efeitos a partir de 19/01/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Nova Canaã do Norte, 19 de janeiro de 2018.

 Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 002/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR NATALIA PILAR REIS CARDOSO, portadora do RG nº. 

1743354-1 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 050.720.411-58, do cargo 

de Assessora de Gabinete I, símbolo – PDA – CNE – VII, do Gabinete da 

Vara Única e Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, 

com efeitos a partir de 19/01/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Nova Canaã do Norte, 19 de janeiro de 2018.

 Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59126 Nr: 2406-42.2017.811.0090

 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: MILTON XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 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). Embora o autor tenha juntado cópias da carteira de trabalho (fls. 

23/24 - Ref: 1) verifica-se que o este pulou as páginas 10 e 11, as quais 

tratam sobre os vínculos empregatícios, apresentando apenas cópia das 

páginas 7, 8 e 9, que referem-se a identificação e qualificação civil e cópia 

das páginas 12 e 13 que referem-se aos vínculos empregatícios e 

encontram-se em branco.Assim, intime-o, por meio de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos as cópias faltantes 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 tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro.[...] .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 

(NCPC, art. 321, parágrafo único).Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 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: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais), a fim de que seja cumprido o mandado de intimação da 

parte requerente na zona urbana (trevo) desta Comarca. Para tanto, 

deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, encaminhando a guia devidamente paga (original) a Comarca de 

Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 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: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto à alegada ilegitimidade passiva, nos 

termos do art. 338 do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57353 Nr: 1517-88.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI LIMA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado nomeado do acusado para 

apresentação das alegações finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53864 Nr: 2015-24.2016.811.0090

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELI INÊS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, ERCILIO GIACOMEL, 

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA, CAMILE BARBARA SANGALETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285, Juliano Galadinovic Alvim - OAB:17010-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:16037, Wilson Sales Belchior - OAB:OAB/MT 21.150-A

 Vistos.

Intimem-se as partes acerca da decisão do agravo de instrumento às fls. 
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535/542 - Ref: 90 para que requeiram o que entender de direito.

Retornem os autos à Secretaria Judicial para cumprimento do despacho 

retro (fl. 522 - Ref: 80).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57360 Nr: 1522-13.2017.811.0090

 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: JOÃO TREVELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16910/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

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 Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56031 Nr: 826-74.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR KOPP LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045

 Vistos.

Diante do trágico episódio ocorrido na Unidade Prisional de Aparecida de 

Goiânia/GO logo em 1º de janeiro de 2018, que ensejou a requisição de 

inspeção na mencionada repartição pública por parte da Min. Cármen 

Lúcia, Presidente do Supremo Tribunal Federal, efetuada no dia 

02/01/2018, considerando-se ainda a possibilidade de amplificação do 

movimento subversivo para outros estabelecimentos prisionais, a exemplo 

do ocorrido no início do ano de 2017, em que motins foram deflagrados em 

presídios nos Estados de Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte, este 

magistrado, de forma preventiva e proativa, em 03 de janeiro de 2018, 

ainda no plantão judiciário do recesso forense de 2017/2018, determinou a 

revisão uma a uma das prisões que foram comunicadas no aludido 

plantão, bem como todas aquelas em trâmite na Comarca de Nova Canaã 

do Norte, da qual é titular.

Não obstante a providência acima declinada, por ora, a segregação 

cautelar ainda deve ser mantida.

É que os requisitos legais que fundamentaram a decretação da prisão 

preventiva do custodiado permanecem incólumes, inexistindo fato novo a 

alterar tal quadro.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que 

recaem sobre o investigado, consubstanciados que estão nos autos como 

visto nas decisões anteriores.

Tais elementos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a 

participação do custodiado nos eventos criminosos, conformadores da 

justa causa para a manutenção da medida mais drástica.

Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o 

decreto de custódia cautelar do acionado, MANTÉM-SE a prisão 

preventiva do acusado.

Cumpram-se as decisões anteriores.

Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça a respeito deste mutirão 

carcerário.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

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.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57658 Nr: 1675-46.2017.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AIPL, TMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE ANDRADE PEREIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 21 DE MARÇO DE 2018, às 09:30H, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58612 Nr: 2156-09.2017.811.0090

 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: IC, DECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 20 DE MARÇO DE 2018, às 15:30H, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 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:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 20 DE MARÇO DE 2018, às 16:30H, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50534 Nr: 71-84.2016.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 
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12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e 

confirmo a liminar, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a 

posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Dessa forma, torno sem efeito a nomeação e compromisso de fiel 

depositário. Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional 

de Veículos Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 

911/69, se houver.Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, oficie-se ao 

DETRAN, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência do bem a terceiros que indicar. Em seguida, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Nos termos do art. 317, § 4º, 

da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/TJMT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50979 Nr: 281-38.2016.811.0090

 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: IRINEU MARTINS UBEDA, FATIMA ALMEIDA UBEDA

 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, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por idade rural em 

favor de IRINEU MARTINS UBEDA, inscrito no CPF/MF sob o nº 

487.880.901-97, e FÁTIMA ALMEIDA UBEDA, inscrita no CPF/MF sob o nº 

805.659.131-15, no valor de 01 (um) salário-mínimo para cada um dos 

requerentes, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato 

da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser 

feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) a data dos respectivos requerimentos administrativo, para IRINEU 

MARTINS UBEDA em 31/03/2015 e para FÁTIMA ALMEIDA UBEDA em 

30/06/2015 (fls. 13/15 - Ref: 1); ec) REJEITAR a arguição preliminar da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, porquanto, no interregno entre o indeferimento administrativo e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56301 Nr: 979-10.2017.811.0090

 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: IRACI FERREIRA DOS SANTOS SOUZA

 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:

 Por instabilidade do Sistema Apolo, que não está respeitando a 

formatação e os espaçamentos do arquivo de origem, efetua-se o 

lançamento somente do dispositivo e as disposições finais da decisão, 

caso existentes, restando a íntegra do decisório acostada em anexo.

III - DISPOSITIVO

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria rural por idade.

 IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

 CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas 

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

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça (fls. 25/27 - 

Ref: 4), tais valores 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.

Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de remeter 

os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 496, inciso 

I, do NCPC).

 Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento n.º 

41/2016, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.

 Publique-se. Intimem-se.

 Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56828 Nr: 1242-42.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

Diante do trágico episódio ocorrido na Unidade Prisional de Aparecida de 

Goiânia/GO logo em 1º de janeiro de 2018, que ensejou a requisição de 

inspeção na mencionada repartição pública por parte da Min. Cármen 

Lúcia, Presidente do Supremo Tribunal Federal, efetuada no dia 

02/01/2018, considerando-se ainda a possibilidade de amplificação do 

movimento subversivo para outros estabelecimentos prisionais, a exemplo 

do ocorrido no início do ano de 2017, em que motins foram deflagrados em 

presídios nos Estados de Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte, este 

magistrado, de forma preventiva e proativa, em 03 de janeiro de 2018, 

ainda no plantão judiciário do recesso forense de 2017/2018, determinou a 

revisão uma a uma das prisões que foram comunicadas no aludido 

plantão, bem como todas aquelas em trâmite na Comarca de Nova Canaã 

do Norte, da qual é titular.

Não obstante a providência acima declinada, por ora, a segregação 

cautelar ainda deve ser mantida.

É que os requisitos legais que fundamentaram a decretação da prisão 

preventiva do custodiado permanecem incólumes, inexistindo fato novo a 

alterar tal quadro.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que 

recaem sobre o investigado, consubstanciados que estão nos autos como 

visto nas decisões anteriores.

Tais elementos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a 

participação do custodiado nos eventos criminosos, conformadores da 

justa causa para a manutenção da medida mais drástica.

Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o 

decreto de custódia cautelar do acionado, MANTÉM-SE a prisão 

preventiva do acusado.

Cumpram-se as decisões anteriores.

Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça a respeito deste mutirão 

carcerário.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 338 de 760



sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57498 Nr: 1588-90.2017.811.0090

 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: ROBERTO VILLAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora ante o 

teor da carteira de trabalho que demonstra última contratação no ano de 

2014 e extratos bancários com saldo de R$ 0,00 (zero reais), na forma do 

§ 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88;b) INDEFIRO 

O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver demonstração, ao 

menos por ora, da probabilidade de o direito existir e do perigo de dano ou 

do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 1º DE MARÇO DE 2018, ÀS 14H00, na forma do art. 334 e seguintes do 

NCPC.Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça à 

audiência acima designada, devendo ela comparecer acompanhada de 

advogado (art. 334, § 9º, do NCPC).Advirta-se de que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 

(dez) vezes o salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado 

(art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC).Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57658 Nr: 1675-46.2017.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AIPL, TMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE ANDRADE PEREIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 03 DE ABRIL DE 2018, às 16:00H, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57684 Nr: 1697-07.2017.811.0090

 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: MDGCDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS 

POSSAMÃE - OAB:19968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 03 DE ABRIL DE 2018, às 15:00H, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58469 Nr: 2089-44.2017.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 03 DE ABRIL DE 2018, às 17:00H, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34218 Nr: 373-94.2008.811.0090

 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: MÔNICA CINTHIA FAUSTO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN LUCIANO FAUSTO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT 7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 373-94.2008.811.0090 – código 34218

 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 AUTORA: MÔNICA CINTHIA FAUSTO DE FRANÇA

PARTE REQUERIDA/INTERIDTADO: JHONATAN LUCIANO FAUSTO DE 

FRANÇA, Cpf: 03781021173 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: 

Rua José Barbosa Filho, 177, Bairro: Centro, Cidade: Nova Canaã do 

Norte-MT

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/06/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 415,00

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , dos termos da 

r. sentença de p. 106/110, resumidamente transcrita.

 SENTENÇA: “Isto posto, satisfeitas as exigências legais pertinentes à 

espécie, provada a falta de capacidade plena do requerido, em 

consonância com a opinião do nobre representante do Ministério Público, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: a) 

DECRETAR a interdição parcial de Jhonatan Luciano Fausto de França, 

brasileiro, solteiro, filho de Paulo Luiz de França e Rosângela Aparecida 

Fausto de França, sem profissão definida, carteira de trabalho n.° 03.501, 

série 00022/MT, e CPF sob o n.° 037.810.211-73, residente nesta cidade; 

a) DECLARÁ-LO sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em razão 

de causas transitórias ou permanentes. Assim, NOMEIO-LHE curadora, 

apenas para os atos negociais e patrimoniais, sua irmã, senhora Mônica 

Cinthia Fausto de França, qualificada no feito. Poderá praticar todos os 

demais atos da vida civil não restringidos por esta sentença, não se 

descartando a aplicação de tomada de decisão apoiada, se necessário, a 

critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2.°, do EPD. Intime-se a curadora 

para prestar compromisso definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 759 do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto 

no art. 107 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 6 (seis) meses, na imprensa local, se tiver, uma vez, e 

na imprensa oficial (Diário da Justiça Eletrônico - DJe), por 03 vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias entre uma e outra publicação. Deverá constar 
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no edital os nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição, os 

limites da curatela, eis que não se trata de interdição total. Dispenso a 

curadora ora nomeada de prestar caução ou especialização em hipoteca 

legal, em garantia, sem bens identificáveis da interditada, nos termos dos 

arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque 

prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos da curatelada, 

ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituída e 

responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755 usque 1.762 e 1.774 do 

citado codex substantivo civil. Preclusas as vias recursais e adotadas as 

providências supra, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. 

C. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.”

Eu, técnica judiciária, matrícula 24447, digitei.

 Nova Canaã do Norte - MT, 15 de janeiro de 2018.

Deikson Lourenço dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a) em substituição

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36292 Nr: 1-43.2011.811.0090

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto ao alegado saldo remanescente (fl. 234).

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36302 Nr: 11-87.2011.811.0090

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos.

 Expeça-se alvará judicial para levantamento da verba depositada pela 

parte requerente.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado.

Após o encaminhamento do Alvará Eletrônico ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Desapense-se estes autos dos feitos de Códigos 36292, 36296, 

36304,36307, 36308, 36305, 36303, 36306 e arquive-se com as cautelas 

e anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52787 Nr: 1412-48.2016.811.0090

 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: LEIDE DAYANE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por instabilidade do Sistema Apolo, que não está respeitando a 

formatação e os espaçamentos do arquivo de origem, efetua-se o 

lançamento somente do dispositivo e as disposições finais da decisão, 

caso existentes, restando a íntegra do decisório acostada em anexo.

Não obstante os valiosos argumentos da douta advogada, INDEFIRO, por 

ora, o pedido de reimplantação do benefício de auxílio doença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53898 Nr: 2042-07.2016.811.0090

 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: MARIANE MIRANDA CAMPOS, NEISSER MACHADO DA 

SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRAGIBE MACHADO DA SILVA NETO, 

RAIANNY CRISTINA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE, pois que não demonstrada a probabilidade do direito e incidente o 

perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, 

“caput” e § 3º, do NCPC.INDEFIRO, ainda, o pedido para suspensão do 

feito principal, tendo em vista que só haverá a suspensão das medidas 

constritivas se a parte comprovar suficientemente o seu domínio ou a sua 

posse sobre os citados bens, nos termos do art. 678 do NCPC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISCitem-se os embargados para, querendo, apresentar 

contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 679 

do NCPC, fazendo-se constar a advertência a que faz menção o artigo 

344 do mesmo diploma legislativo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55511 Nr: 513-16.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR PEREIRA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Vistos.

Diante do trágico episódio ocorrido na Unidade Prisional de Aparecida de 

Goiânia/GO logo em 1º de janeiro de 2018, que ensejou a requisição de 

inspeção na mencionada repartição pública por parte da Min. Cármen 

Lúcia, Presidente do Supremo Tribunal Federal, efetuada no dia 

02/01/2018, considerando-se ainda a possibilidade de amplificação do 

movimento subversivo para outros estabelecimentos prisionais, a exemplo 

do ocorrido no início do ano de 2017, em que motins foram deflagrados em 

presídios nos Estados de Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte, este 

magistrado, de forma preventiva e proativa, em 03 de janeiro de 2018, 

ainda no plantão judiciário do recesso forense de 2017/2018, determinou a 

revisão uma a uma das prisões que foram comunicadas no aludido 

plantão, bem como todas aquelas em trâmite na Comarca de Nova Canaã 

do Norte, da qual é titular.

Não obstante a providência acima declinada, por ora, a segregação 

cautelar ainda deve ser mantida.

É que os requisitos legais que fundamentaram a decretação da prisão 

preventiva do custodiado permanecem incólumes, inexistindo fato novo a 

alterar tal quadro.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que 

recaem sobre o investigado, consubstanciados que estão nos autos como 

visto nas decisões anteriores.

Tais elementos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a 

participação do custodiado nos eventos criminosos, conformadores da 

justa causa para a manutenção da medida mais drástica.

Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o 
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decreto de custódia cautelar do acionado, MANTÉM-SE a prisão 

preventiva do acusado.

Cumpram-se as decisões anteriores.

Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça a respeito deste mutirão 

carcerário.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

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.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56509 Nr: 1094-31.2017.811.0090

 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): EML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem acima citado no 

endereço constante na exordial, eis que preenchidos os requisitos 

necessários para a concessão, conforme estabelece o art. 3° do 

Decreto-Lei 911/69, expedindo-se o competente mandado, a fim de que o 

bem e seus respectivos documentos sejam depositados em mãos das 

pessoas indicadas pela parte autora, mediante auto circunstanciado 

contendo as especificações do estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente; eb) INDEFIRO o pedido para 

expedição de ofícios à SEFAZ para que se abstenha da cobrança de IPVA 

junto ao credor fiduciário, eis que tais obrigações envolvendo o veículo 

são ônus das partes, na forma do art. 108 do CTN, dos arts. 9º e 10 da Lei 

Estadual 7.301/00 e art. 131, § 2º, do CTB. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Com 

fundamento no art. 537 do NCPC, fixo multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de 

descumprimento da ordem judicial para a entrega do bem e de seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei 911/69). CITE-SE o 

requerido para, querendo, pagar a integralidade da dívida pendente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, hipótese na 

qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei 

911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do 

Decreto-Lei 911/69), e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar-se da execução da medida ora concedida, constando no 

mandado a advertência do artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Proceda-se à restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69. 

Proceda-se às diligências em conformidade com o art. 212, do Novo 

Código de Processo Civil. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57742 Nr: 1741-26.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONDRAS SAMPAIO SCARÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Vistos.

Diante do trágico episódio ocorrido na Unidade Prisional de Aparecida de 

Goiânia/GO logo em 1º de janeiro de 2018, que ensejou a requisição de 

inspeção na mencionada repartição pública por parte da Min. Cármen 

Lúcia, Presidente do Supremo Tribunal Federal, efetuada no dia 

02/01/2018, considerando-se ainda a possibilidade de amplificação do 

movimento subversivo para outros estabelecimentos prisionais, a exemplo 

do ocorrido no início do ano de 2017, em que motins foram deflagrados em 

presídios nos Estados de Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte, este 

magistrado, de forma preventiva e proativa, em 03 de janeiro de 2018, 

ainda no plantão judiciário do recesso forense de 2017/2018, determinou a 

revisão uma a uma das prisões que foram comunicadas no aludido 

plantão, bem como todas aquelas em trâmite na Comarca de Nova Canaã 

do Norte, da qual é titular.

Não obstante a providência acima declinada, por ora, a segregação 

cautelar ainda deve ser mantida.

É que os requisitos legais que fundamentaram a decretação da prisão 

preventiva do custodiado permanecem incólumes, inexistindo fato novo a 

alterar tal quadro.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que 

recaem sobre o investigado, consubstanciados que estão nos autos como 

visto nas decisões anteriores.

Tais elementos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a 

participação do custodiado nos eventos criminosos, conformadores da 

justa causa para a manutenção da medida mais drástica.

Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o 

decreto de custódia cautelar do acionado, MANTÉM-SE a prisão 

preventiva do acusado.

Cumpram-se as decisões anteriores.

Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça a respeito deste mutirão 

carcerário.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

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.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58185 Nr: 1954-32.2017.811.0090

 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: VANDERLEY MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial;c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo necessário 

decidir de maneira diversa, voltem-me os autos conclusos.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58469 Nr: 2089-44.2017.811.0090
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) 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;b) 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e CONCEDO a GUARDA 

PROVISÓRIA de GEOVANNA BARBOZA JEZUR à genitora MAIZIA 

BARBOZA DE SOUZA e, com isso, FIXO os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, atualmente correspondente a R$ 

281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos) das despesas 

médico-hospitalares, odontológicas, farmacêuticas, laboratoriais e com 

materiais escolares, 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 20 DE MARÇO DE 2018, ÀS 15H00.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 de 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 MANDADO e 

CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.Decisão prolatada às 17h53 do dia 09/01/2018, dada a 

urgência que o caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58469 Nr: 2089-44.2017.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 21 DE MARÇO DE 2018, às 14:00H, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58595 Nr: 2151-84.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULIRAN PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9.576-A/MT

 Vistos.

Diante do trágico episódio ocorrido na Unidade Prisional de Aparecida de 

Goiânia/GO logo em 1º de janeiro de 2018, que ensejou a requisição de 

inspeção na mencionada repartição pública por parte da Min. Cármen 

Lúcia, Presidente do Supremo Tribunal Federal, efetuada no dia 

02/01/2018, considerando-se ainda a possibilidade de amplificação do 

movimento subversivo para outros estabelecimentos prisionais, a exemplo 

do ocorrido no início do ano de 2017, em que motins foram deflagrados em 

presídios nos Estados de Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte, este 

magistrado, de forma preventiva e proativa, em 03 de janeiro de 2018, 

ainda no plantão judiciário do recesso forense de 2017/2018, determinou a 

revisão uma a uma das prisões que foram comunicadas no aludido 

plantão, bem como todas aquelas em trâmite na Comarca de Nova Canaã 

do Norte, da qual é titular.

Não obstante a providência acima declinada, por ora, a segregação 

cautelar ainda deve ser mantida.

É que os requisitos legais que fundamentaram a decretação da prisão 

preventiva do custodiado permanecem incólumes, inexistindo fato novo a 

alterar tal quadro.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que 

recaem sobre o investigado, consubstanciados que estão nos autos como 

visto nas decisões anteriores.

Tais elementos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a 

participação do custodiado nos eventos criminosos, conformadores da 

justa causa para a manutenção da medida mais drástica.

Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o 

decreto de custódia cautelar do acionado, MANTÉM-SE a prisão 

preventiva do acusado.

Cumpram-se as decisões anteriores.

Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça a respeito deste mutirão 

carcerário.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

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.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58982 Nr: 2298-13.2017.811.0090

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICRED NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA 

CAMPOS DE ABREU NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE VINICIUS FERNANDES 

DE ABREU - OAB:12390/O

 Por instabilidade do Sistema Apolo, que não está respeitando a 

formatação e os espaçamentos do arquivo de origem, efetua-se o 

lançamento somente do dispositivo e as disposições finais, caso 

existentes, restando a íntegra do decisório acostada em anexo.

III - DISPOSITIVO

 Ante o exposto DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino 

a reintegração de posse do requerente no imóvel rural, situado no 

Município de Nova Canaã do Norte, com área de 349,6476 has, 

denominado “Fazenda Santa Clara V”, objeto da matrícula 1975 do 1º 

Serviço Registral de Nova Canaã do Norte, com fulcro no art. 30 da Lei 

9.514-97 c.c. o art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC e art. 1.228 do Código 

Civil, devendo a parte ré deixar a propriedade rural no prazo de 30 (trinta 

dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada 

a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a hipótese de descumprimento 

da ordem judicial, com fundamento nos arts. 301 e 537 do NCPC.

 IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

 Intimem-se da presente decisão e, por meio do mesmo mandado, cite-se a 

parte requerida para CONTESTAR a ação no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 335 do NCPC), consignando-se expressamente a advertência a que 

se refere o art. 344 do citado diploma normativo.

A prestação de caução é dispensada em razão da pouca probabilidade de 

danos para a parte passiva, considerada a limitação da decisão, restrita à 

reintegração de posse, na licença do § 1º, do art. 300, do NCPC.

 Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos 

ou argumentos novos, intime-se o autor para impugnação, no prazo legal.

Decorridos os prazos, certifique-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA.
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 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Decisão prolatada às 11h07 do dia 10/01/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010080-32.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RITA DAS GRACAS JULIO PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010080-32.2017.8.11.0090 EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: MARIA RITA DAS GRACAS JULIO 

PEREIRA Vistos. A parte autora apresentou somente cópia digitalizada do 

título executivo. Entanto, a ausência do original do cheque ou da nota 

promissória, que dá lastro à execução, possibilita a circulação do referido 

título de crédito. Desta forma, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o 

depósito do título executivo extrajudicial em cartório ou secretaria, 

consoante dispõe o art. 425, § 2º, do referido diploma legal: “Art. 425. 

Fazem a mesma prova que os originais: § 2o Tratando-se de cópia digital 

de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do 

processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou 

secretaria”. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 16 de 

janeiro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62011 Nr: 166-19.2013.811.0091

 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: LZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS, GS, ES, AS, RZS, GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Ap. P. de 

Figueiredo - OAB:MT 13.421, Cintia Laureano Leme - OAB:MT 6907, 

Edson Mitsuo Tiujo - OAB:35933/PR, ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Ante a petição acostada à fl. 218, redesigno a audiência para o dia 17 de 

maio de 2018, às 14h.

 Defiro o pedido de oitiva da testemunha Itapuã Prestes de Messias por 

carta precatória, conforme endereço declinado às fls. 146. Fixo prazo de 

60 dias.

Por fim, desentranhe-se a petição de fl. 210, uma vez que estranha aos 

autos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74415 Nr: 1434-69.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - 

OAB:SP 53.553

 Posto isto, com fundamento no art. 408 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO SIDNEY RAMOS DA SILVA, qualificada nos autos, como 

incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso II, do Código 

Penal, sujeitando-a, via de consequência, a julgamento perante o Egrégio 

Tribunal do Júri.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.Após, voltem-me conclusos para deliberar 

sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no 

plenário do júri, ou elaborar o relatório sucinto do processo e determinar a 

sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri.Entendo ainda 

presentes os motivos que determinaram a segregação cautelar, expostos 

às fls. 106/108 e 159/162, aos quais faço menção, a fim de evitar-se 

repetições desnecessárias.Tendo em vista que a causídica que 

acompanhou esta solenidade declinou que não pretende prosseguir na 

defesa do acusado, nomeio o Dr. Luiz Fernando Cassilhas Volpe, inscrito 

na OAB/SP sob o nº 53.553, para patrocinar os interesses do acusado. 

Proceda-se alteração da defesa técnica no sistema APOLO, 

intimando-a.Diligencie a Secretaria sobre o cumprimento a carta precatória 

de fls. 175, certificando nos autos.Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65351 Nr: 1228-60.2014.811.0091

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(Executado), para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 1.187,98 (mil cento e oitenta e 

sete reais e noventa e oito centavos), a que foi condenado, nos termos da 

r. sentença de fls. 13/14 e cálculo de fl. 26. O valor deverá ser preenchido 

separadamente na emissão da guia de recolhimento, da seguinte forma: 

R$ 593,99 (quinhentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos) 

de Custas Judiciais e R$ 593,99 (quinhentos e noventa e três reais e 

noventa e nove centavos) de Taxa Judiciária, gerando-se guia única para 

pagamento no valor total da condenação. A Guia deverá ser emitida 

diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – “Primeira Instância – 

Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos do Provimento nº. 

14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74742 Nr: 1627-84.2017.811.0091

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CEdS, MLdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio curador especial ao interditando, o Dr. Hugo Leon Silveira, 

OAB/MT n. 16671-A, para, querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o 

pedido.
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Mantenho a decisão de fls. 20/20v.

Determino, ao município de Nova Monte Verde/MT promova, quando do 

deslocamento do médico do Programa de Saúde Familiar que atende a 

região a que pertence a residência do interditando, avaliação médica 

respondendo aos quesitos constantes abaixo, ainda que o médico não 

possua especialidade na área, devendo apresentar relatório em 30 dias.

 De logo, formulo os seguintes quesitos, a saber:

1) O interditando é portador de doença mental?

2) Em caso positivo, qual a doença e qual o código da anomalia?

3) Em caso negativo, apresenta o interditando desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado?

4) O interditando é capaz de reger a sua vida e administrar os seus bens? 

Se sim, em que medida?

5) A enfermidade tem caráter transitório ou é definitiva?

 6) É possível determinar quando iniciou-se a alienação?

O médico deverá responder os quesitos na medida de seus 

conhecimentos sobre o assunto, detalhando as condições em que se 

encontra o interditando.

 O médico deverá esclarecer outras questões que reputar pertinentes no 

sentido de averiguar possível regeneração do interditando.

Intime-se, também, o município para que apresente relatório elaborado pela 

setor de Assistência Social no prazo de 30 dias.

 Após, venham os autos para deliberações. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 1348-98.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFT, VAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 74282 – Autos n. 1348-98.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado Anderson de 

Freitas Teixeira apresentou resposta à acusação às fls. 167/168, 

suscitando preliminarmente, o afastamento das qualificadoras constantes 

na peça exordial.

Entretanto, a preliminar ventilada confunde com o mérito da ação, o qual 

será analisado oportunamente.

É que, dos argumentos lançados nas preliminares pela defesa, pretende 

se provar o mérito da ação, o que só poderá ser apurado na ocasião da 

instrução.

Já a defesa do acusado Valdecir Alves de Oliveira apresentou resposta à 

acusação às fls. 159/162, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de janeiro de 2018, às 14h00, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como os réus, para eventuais esclarecimentos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, 

interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do CPP.

 Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória, 

com o prazo de 30 dias, para inquirição das testemunhas que residirem em 

outra Comarca.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta para providenciar o 

recambiamento do réu Anderson de Freitas Teixeira.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71135 Nr: 1269-56.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Luiz Oliveira do Amaral, Alisson de 

Oliveira Gomes, André Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O, Luiz 

Fernando Cassilhas Volpe - OAB:53.553/SP

 Código 71135 - Autos n.º 1269-56.2016.811.0091

 DECISÃO

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Analisando detidamente a dosimetria da pena fixada na sentença retro, 

verifico que houve erro material quando do soma delas no momento de 

aplicação do concurso de crimes.

Sendo assim, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo 

Civil, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, corrijo de ofício a sentença 

retro para ajustá-la, o que faço da seguinte forma:

 “ALISSON DE OLIVEIRA GOMES

 [...]

DO CONCURSO DE CRIMES

[...]

Desta forma, aplico a regra prevista no artigo 69, do Código Penal, ficando 

a PENA FINAL do acusado ALISSON DE OLIVEIRA GOMES fixada em 59 

(cinquenta e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão; Outrossim, o 

condeno ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão 

unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso.

ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS

 [...]

DO CONCURSO DE CRIMES

 [...]

Desta forma, aplico a regra prevista no artigo 69, do Código Penal, ficando 

a PENA FINAL do acusado ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS fixada em 

59 (cinquenta e nove) anos e 01 (um) meses de reclusão; Outrossim, o 

condeno ao pagamento de 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa, à 

razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo 

do fato delituoso.”

Mantenho a sentença nos demais termos.

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

Nova Monte Verde/MT, 15 de janeiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61322 Nr: 1155-59.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ APARECIDO DA SILVA, Cpf: 

73750131104, Rg: 1820934-3, Filiação: Lucia Morje da Silva e Dionisio 

Paulino da Silva, data de nascimento: 29/01/1973, brasileiro(a), natural de 

Rosário do Ivaí-PR, solteiro(a), pazeiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em face de José Aparecido da Silva como incurso nas penas do 

art. 213, § 1º, do Código Penal.

Despacho: Vistos, etc.Recebo o aditamento à denúncia em todos os seus 

termos, dando ao réu JOSÉ APARECIDO DA SILVA como incurso no artigo 

213, § 1º, do Código Penal, porquanto os fatos narrados no aditamento da 

preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como 

fortes indícios de autoria.Por outro lado, expeça-se edital de citação do 
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acusado JOSÉ APARECIDO DA SILVA com prazo de 15 dias, nos termos 

dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e ss do CPP, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do acusado, 

certifique-se e voltem conclusos para providências cabíveis.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 1º de dezembro de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz 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, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 11 de janeiro de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62450 Nr: 599-23.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delice dos Santos Cellarius

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: "Código 62450 – Autos n. 

599-23.2013.811.0091DESPACHOVistos, etc.Intime-se a parte autora, 

para que, com o retorno dos autos do Tribunal Regional Federal e o 

trânsito em julgado da decisão homologatória, requeira o que de direito no 

prazo de 05(cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 21 de novembro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70051 Nr: 549-89.2016.811.0091

 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: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRLdS, SCLdS, LRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão da 

tutela antecipada, motivo pelo qual fixo os alimentos provisórios em 50% 

do salário mínimo vigente, totalizando o quantum de R$ 477,00, qual deverá 

ser depositado pelo requerente até o dia 10 de cada mês.Nada obsta a 

reapreciação da medida quando da realização da audiência, ocasião em 

que o juiz ficará mais próximo dos fatos e das provas.Por outro lado, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.Assim, designo audiência de conciliação ou de mediação 

para o dia 13 de março de 2018, às 17h.Cite-se a parte requerida com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para que compareça à audiência 

designada, acompanhada de advogado (art. 250, inc. IV).Caso infrutífera a 

conciliação, deverá a requerida apresentar sua resposta, nos termos do 

artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 5.478/68, voltando-se os autos conclusos 

para designação de audiência de Instrução e Julgamento.Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento do autor implicará em arquivamento 

do pedido, e a ausência da requerida em revelia, nos termos do art. 7º da 

Lei nº 5.478/68.Cite-se e Intime-se.Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 09 de 

janeiro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71135 Nr: 1269-56.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Luiz Oliveira do Amaral, Alisson de 

Oliveira Gomes, André Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O, Luiz 

Fernando Cassilhas Volpe - OAB:53.553/SP

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, acolho em 

parte a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR 

ALISSON LUIZ OLIVEIRA DO AMARAL, ALISSON DE OLIVEIRA GOMES e 

ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS, dando-os como incursos nas penas 

dos artigos 157, §3°, segunda parte do Código Penal, por duas vezes (art. 

70, segunda parte, do Código Penal); art. 288 do Código Penal; e 244-B da 

Lei n° 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal. PENA FINAL do 

acusado ALISSON LUIZ OLIVEIRA DO AMARAL fixada em 54 (cinquenta e 

quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão; Outrossim, o condeno ao 

pagamento de 370 (trezentos e setenta) dias-multa, à razão unitária de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso.Com fundamento no artigo 33, § 2°, alínea “b”, e artigo 59 do 

Código Penal, o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena 

privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em REGIME 

FECHADO. ALISSON DE OLIVEIRA GOMES. PENA FINAL do acusado 

ALISSON DE OLIVEIRA GOMES fixada em 58 (cinquenta e oito) anos e 08 

(oito) meses de reclusão; Outrossim, o condeno ao pagamento de 510 

(quinhentos e dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.REGIME FECHADO. 

ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS PENA FINAL fixada em 61 (sessenta e 

um) anos e 01 (um) meses de reclusão; REGIME FECHADO ;Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 08 de janeiro 

de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38506 Nr: 229-49.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Ferreira de Ar

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

OAB:OAB/MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento = 220KM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66411 Nr: 1784-67.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 Código 66411 - Autos n. 1784-67.2011.811.0091

 Decisão

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação de ordem de prisão requerido por Celso 

Luiz Damas. Em síntese afirma que não mais estão presentes os requisitos 

autorizadores da prisão preventiva.

O Ministério Público deu parecer contrário à revogação da ordem às 

fls.107/110.

É a síntese do necessário
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Fundamento e decido.

Analisando atentamente os autos, noto que não há circunstância fática 

modificadora da necessidade de segregação cautelar, porquanto ainda 

permanecem as razões que fundamentaram a decisão que decretou a 

prisão do acusado às fls. 49/55.

Ressalte-se que conforme consta, o acusado evadiu-se do distrito da 

culpa ao tomar conhecimento da ação penal conforme certidão do Sr. 

Oficial de Justiça às fls. 64.

 Diante disso e pelas razões já lançadas entendo que ainda permanece a 

necessidade de segregação cautelar sendo, ao menos neste momento, 

incabível o pleito de revogação.

Outrossim, cabe mencionar que o mandado de prisão sequer veio a ser 

cumprido, o que reforça sobremaneira a necessidade de efetivação da 

ordem de prisão.

Desta forma, expeça-se Carta Precatória visando dar cabal cumprimento a 

ordem de prisão, bem como para citar o acusado para responder à ação 

penal, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP).

Advirta-se o acusado de que caso não apresente a resposta no prazo 

legal, ou se, citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado defensor 

dativo ou Defensor Público.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66881 Nr: 340-57.2015.811.0091

 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: Mariana Martins

 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) MARIANA MARTINS na base de um salário 

mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do requerimento 

administrativo (15/12/2014 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 68391 Nr: 1315-79.2015.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Londrina - PR - 7ª Vara Cível, Petrobrás 

Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Campo Verde LTDA, Osmar Pavesi, 

Maxwell Pavesi, Rosa Gomes Pavesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Processo em Ordem.

Impulsione-se os autos para intimação da parte autora para recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

Recolhida a diligência, expeça-se o competente mandado para o devido 

cumprimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de Outubro de 2016.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73746 Nr: 1056-16.2017.811.0091

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Autos n. 1056-16.2017.811.0091 – Código 73746

 DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se a determinação contida às fls. 86v, intimando-se a curadora 

especial do requerido para apresentar defesa no prazo legal.

 Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos.

Nova Monte Verde/MT, 10 de janeiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74284 Nr: 1350-68.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 74284 – Autos n. 1350-68.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado Anderson de 

Freitas Teixeira apresentou resposta à acusação às fls. 56/60, não 

suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de janeiro de 2018, às 16h00, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como os réus, para eventuais esclarecimentos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, 

interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do CPP.

 Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória, 

com o prazo de 30 dias, para inquirição das testemunhas que residirem em 

outra Comarca.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta para providenciar o 

recambiamento do réu Anderson de Freitas Teixeira.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74709 Nr: 1616-55.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LdSG, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 Código 74709 – Autos n. 1616-55.2017.811.0091.

 Vistos, etc.

Tempestivo, recebo o Recurso de Apelação interposto com as razões 

inclusas, conforme fls. 100/103.

Assim, nos termos do art. 600 do CPP, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
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Por fim, cumprida todas as formalidades necessárias, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo 

consignar as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75182 Nr: 1888-49.2017.811.0091

 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: Maurílio Frinhani Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonato Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, intime-se o requerente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial, juntando declaração de imposto de renda, 

ou comprovante de rendimento, ou qualquer outro documento suficiente à 

confirmação da hipossuficiência alegada, ou não havendo comprovação, 

proceda ao recolhimento de custas.Decorrido o prazo sem o devido 

cumprimento, certifique-se e voltem os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 1º de dezembro de 

2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68855 Nr: 1628-40.2015.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISdAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68855 – Autos nº 1628-40.2015.811.0091

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Regularização De Guarda De Fato E Regulamentação 

De Visitas C/C Pedido De Alimentos, proposta por IVANILDE SOUZA DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, em desfavor de GELSON BATISTA DE LIMA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 15/24.

 À fl. 27 o autor peticionou pela extinção da ação.

À fl.29 o Ministério Publico opina pela homologação da desistência da 

ação.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Ante o pedido de desistência da parte autora, a extinção do processo é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a desistência da ação e, por consequência JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do presente feito, 

com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor.

Isento de custas.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 12 de julho de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 652-96.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinei Batista de Jesus, João Batista de Jesus 

Filho, Dirceu Hilário Fermino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Posto isto, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, 

IMPRONUNCIO JOÃO BATISTA DE JESUS FILHO incurso nas sanções do 

artigo 121, § 2°, inciso I, do Código Penal, e DIRCEU HILÁRIO FERMINO 

incurso nas sanções do artigo 121. § 2°, inciso I, na forma do art. 29, 

caput, ambos do Código Penal.Ainda, com fundamento no art. 413 do 

Código de Processo Penal, PRONUNCIO ODINEI BATISTA DE JESUS, vulgo 

“MADRUGA”, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso IV, do 

Código Penal.Em atenção ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de 

Processo Penal, tenho que a situação fática desde a decretação da sua 

prisão preventiva em nada se alterou, razão pela qual subsistem os 

motivos autorizadores da prisão preventiva, conforme destacados no 

decisum de fls. 142/143, 205/208 e 386/387.Assim, considerando que o 

réu ODINEI BATISTA DE JESUS permaneceu custodiado cautelarmente 

durante a tramitação do feito e, subsistindo os motivos ensejadores da 

prisão, quais sejam, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, 

determino que assim permaneça, até a realização do julgamento pelo 

Tribunal do Júri.Intime-se, nos termos do art. 420 do Código de Processo 

Penal.Ocorrendo a preclusão, abra-se vistas as partes para os fins do 

artigo 422 do CPP.Após, conclusos para a elaboração do relatório, bem 

como para a designação de Sessão de Julgamento a realizar-se pelo E. 

Tribunal do Júri.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova 

Monte Verde/MT, 08 de janeiro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72535 Nr: 300-07.2017.811.0091

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucidio Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 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 

IMPROCEDENTE O PEDIDO exordial.Isento do pagamento de custas e 

honorários por ser beneficiária da justiça gratuita.Intime-se a parte autora 

e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessárioNova 

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.: 72537 Nr: 302-74.2017.811.0091

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 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 

IMPROCEDENTE O PEDIDO exordial.Isento do pagamento de custas e 

honorários por ser beneficiária da justiça gratuita.Intime-se a parte autora 

e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessárioNova 

Monte Verde/MT, 18 de dezembro de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI 
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FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74415 Nr: 1434-69.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - 

OAB:SP 53.553

 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.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 62389 Nr: 598-48.2017.811.0107

 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: PRODUZIR FAZENDAS LTDA - “EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL”

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento do preparo da Carta Precatória a ser expedida para 

Comarca de SORRISO/MT com finalidade de CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da 

Parte Requerida. O pagamento deverá ser efetuado através de Guia de 

Pagamento a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias 

Online", na opção "Primeira Instância Fórum/Comarcas - Carta Precatória".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63072 Nr: 902-47.2017.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castorina Brito de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio samuel da silveira - 

OAB:9948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA DE REF. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65511 Nr: 1968-62.2017.811.0107

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUSTAVO STARLICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA DE REF. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55720 Nr: 736-83.2015.811.0107

 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: LEONALDO VILELA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO RIO FERRO S/A PECUÁRIA, 

AGRICULTURA E COMÉRCIO, SAMOEL ATLAS, ELSA MARIA ORFALI DE 

ATLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, RENATO 

GOMES NERI - OAB:2051-OAB/MT

 Vistos.

Ressai dos autos pedido pelo requerente de inclusão no polo passivo da 

demanda do Sr. João Batista da Silva Moreira, em razão do mesmo 

apresentar-se como sucessor na área objeto da presente demanda.

Pois bem.

 Em que pese o requerimento da parte autora, verifico que já ocorreu à 

estabilização subjetiva da lide, inclusive já foi proferido despacho de 

saneamento, razão pela qual indefiro tal pleito.

Cumpra-se com a decisão de ref: 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65874 Nr: 2081-16.2017.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIRA BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE NA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL - AGRICULTORA, 

movida por JOANIRA BORGES contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A inicial veio instruída com documentos.

Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do benefício na via 

administrativa.

Breve relato. DECIDO.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza, 

bem como a manifestação externada na petição inicial.

Nesse contexto, CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, 

NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do 

NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65964 Nr: 2114-06.2017.811.0107

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

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

 PARTE AUTORA: Conceição de Maria Macedo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO 

AUXILIO DOENÇA ou CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCO AUXÍLIO DOENÇA 

OU alternativamente, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, movida por CONCEIÇÃO DE MARIA MACEDO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio instruída com 

documentos, pleiteando-se, liminarmente, a implantação do benefício 

previdenciário outrora requerido na via administrativa.

DECIDO.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova pericial e oral, se o caso, 

após a formação do contraditório.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65990 Nr: 2118-43.2017.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação Ordinária de Reconhecimento e Cobrança de Benefício 

Previdenciário, movida por LUCIANA VILELA DA SILVA LUCIO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

A inicial veio instruída com documentos.

Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do benefício na via 

administrativa.

Breve relato. DECIDO.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza, 

bem como a manifestação externada na petição inicial.

Nesse contexto, CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, 

NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do 

NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55720 Nr: 736-83.2015.811.0107

 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: LEONALDO VILELA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO RIO FERRO S/A PECUÁRIA, 

AGRICULTURA E COMÉRCIO, SAMOEL ATLAS, ELSA MARIA ORFALI DE 

ATLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, RENATO 

GOMES NERI - OAB:2051-OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de intimar a parte EMBARGANTE para que efetue o depósito judicial da 

verba referente aos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59276 Nr: 906-21.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWANDO DA SILVA QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:19211/O

 VISTOS.

Tendo em vista que o período designado para audiência coincide com as 

férias da D. Promotora de Justiça desta Comarca (Ofício n. 

517/2017-MPE/PJ), redesigno o ato anteriormente aprazado, para o dia 08 

de fevereiro de 2018, às 13h30min, permanecendo inalteradas as demais 

determinações.

Intimem-se as partes. CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão com 

mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61173 Nr: 18-18.2017.811.0107

 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: CDMSA, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702/MT, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474/O

 Vistos.

Ante a informação de que o requerido encontra-se recolhido na cadeia 

pública da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, determino a expedição 

de Carta Precatória aquela Comarca a fim de que seja colhido material 

genético do mesmo para realização do exame de DNA.

Realizada a coleta do material genético, solicite-se ao Juízo deprecado que 

devolva a missiva com urgência.

Com a devolução da carta precatória devidamente cumprida, oficie-se a 

Secretaria Municipal de Saúde, para que informe este Juízo acerca de 

data para colhimento do material do menor.

Após, intime-se a autora para que compareça ao laboratório a fim da 

realização do referido exame.

Em seguida, vistas ao Ministério Público, retornando os autos 

imediatamente conclusos.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 62389 Nr: 598-48.2017.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: PRODUZIR FAZENDAS LTDA - “EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL”

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça referente a intimação da parte 

requerente. O pagamento deverá ser efetuado através de Guia de 

Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", 

na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64027 Nr: 1294-84.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 VISTOS.

Tendo em vista que o período designado para audiência coincide com as 

férias da D. Promotora de Justiça desta Comarca (Ofício n. 

517/2017-MPE/PJ), redesigno o ato anteriormente aprazado, para o dia 08 

de fevereiro de 2018, às 14h30min, permanecendo inalteradas as demais 

determinações.

Intimem-se as partes. CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão com 

mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64660 Nr: 1563-26.2017.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE HELENA PILLA JULIÃO 

- OAB:22.229/A, Larissa Iná Gramkow - OAB:8196, RENATO NEGRÃO 

BARBOSA JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Revisional de Alimentos c.c. Tutela de Urgência c/c 

Alteração de Guarda, Visitas e Alimentos movida por CLAUDILENE 

PEREIRA DA CONCEIÇÃO em face de ALESSANDRA CONCEIÇÃO DOS 

SANTOS, BARBARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, GILBERTO DA 

CONCEIÇÃO SOUSA e ANTÔNIO ALEX DA CONCEIÇÃO SANTOS, todos 

menores, neste ato representados pelo genitor JOSÉ RIOS DOS SANTOS, 

devidamente qualificados nos autos.

 Aduz a parte requerente que, nos autos n° 493-32.2012.811.0107, restou 

concedida a guarda dos infantes ao genitor/requerido, José Rios dos 

Santos, tendo sido arbitrada pensão alimentícia em desfavor da 

genitora/requerente, no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). 

Ressalta que a menor Bárbara apresente risco a si mesma, ao ponto de se 

automutilar com instrumentos cortantes, ainda, menciona que atualmente 

encontra-se desempregada, situação em que não há meios de cumprir 

com a obrigação alimentícia. Liminarmente, requer a alteração da guarda, 

inversão da obrigação alimentícia ou fixação de alimentos sobre os 

rendimentos brutos, para que o genitor passe a prestar os alimentos e 

estipulação de visitas provisórias.

A inicial veio instruída com documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade judiciária, visto que 

preenchidos os requisitos legais.

Destarte, para melhor análise do pedido liminar, e considerando que a 

versão dos fatos apresentados pela requerente é de forma unilateral, 

determino a expedição de ofício à Secretaria de Assistência Social deste 

município, para que realizem o estudo psicossocial do presente caso – na 

residência das partes-, com prazo de 10 (dez) dias para a conclusão do 

laudo pela equipe responsável.

Com a juntada do estudo, oportunize-se manifestação ao Ministério 

Público.

Sem prejuízo, desde já cite-se a parte requerida para apresentação de 

resposta, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65955 Nr: 2110-66.2017.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Rural por Idade, 

movida por MARIA ISABEL DE OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A inicial veio instruída com documentos.

Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do benefício na via 

administrativa.

Breve relato. DECIDO.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza, 

bem como a manifestação externada na petição inicial.

Nesse contexto, CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, 

NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do 

NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65956 Nr: 2111-51.2017.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Rural por Idade, 

movida por MARIA Tereza Rodrigues contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A inicial veio instruída com documentos.

Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do benefício na via 

administrativa.

Breve relato. DECIDO.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza, 

bem como a manifestação externada na petição inicial.

Nesse contexto, CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, 

NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do 

NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 350 de 760



CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50492 Nr: 757-64.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LEONIO MONTEIRO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Paraná - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Requerida, para que efetue , no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,16 (Quinhentos e três reais e dezeseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 136-139. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais 

e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

126,31 (cento e vinte e seis reais e trinta e um centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único, Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo 

PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78300 Nr: 1087-88.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o pagamento integral dos 

valores inerentes ao adiantamento das diligências dos Senhores Oficiais 

de Justiça, observando o contido no Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78300 Nr: 1087-88.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO o presente Pedido de Busca e Apreensão, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 3º, § 12º do Decreto-lei nº 911/69, e 

DETERMINO seu cumprimento nos termos da decisão de fls. 14/15.

Cumprida a apreensão do veículo, INTIME-SE a instituição financeira para 

retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75300 Nr: 237-68.2016.811.0106

 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: Valtene José Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florentino Alves Moreira, Darcy Rocha Queroz, 

Aguinaldo Jacson Moreira, Marciene José Moreira, Divina Arlene Moreira 

de Souza, Cirlene Aparecida Moreira, Pedro Paulo Moreira, Florentino 

Francisco Moreira, Cristiano Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32.799, João Augusto de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6.515-O, Raul 

Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) advogado(a) ANA PAULA DINIZ, OAB/MT 16.504/A, para 

devolução dos autos nº 237-68.2016.811.0106, Protocolo 75300, no prazo 

de três dias, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Artigo 234, do 

Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73244 Nr: 74-25.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina Josefa Dias de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos, 

HOMOLOGANDO os cálculos apresentados às fls. 68/73, nos termos do 

art. 535, §3º, I do Código de Processo Civil;II. CONDENO o embargado ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os 

quais fixo em 10% do proveito econômico, sendo este a diferença entre 

os cálculos apresentados e aqueles aqui homologados. SUSPENDO, 

porém, a cobrança, por ser o embargado beneficiário da justiça gratuita;III. 

Publique-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68202 Nr: 160-06.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Herculano Marques

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA iniciado por JOSÉ HERCULANO 

MARQUES em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

no qual foi efetuado o pagamento da obrigação por parte do executado.

À fl. 122 a parte autora manifestou concordância com o valor depositado e 

solicitou o levantamento do alvará.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual deve ser extinto o processo, nos termos dos artigos 924, II e 

513, ambos do Código de Processo Civil.

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO EXTINTO por sentença o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, e art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação, com as baixas de estilo.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71867 Nr: 137-84.2014.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Rubia Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a inércia da parte autora, INTIME-SE a mesma pessoalmente 

para, no prazo de 5 dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, § 1º, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74893 Nr: 43-68.2016.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade proposta 

por MARIA ROSA DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS.

 Determinada a emenda da inicial para que a autora apresentasse o 

requerimento administrativo com a negativa do órgão previdenciário, a 

mesma se quedou inerte.

Tentada a intimação pessoal da parte autora, se constatou que a parte 

mudou de endereço sem dar prosseguimento no feito.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório. Fundamento.

Decido.

Conforme se verifica dos autos, foi determinada apresentação de 

requerimento administrativo.

 Contudo, a parte autora mudou-se sem deixar endereço, não sendo 

localizada tampouco por seu procurador.

Desta forma, não resta outra medida a não ser a extinção do feito ante o 

abandono do feito pela autora.

Nestes termos, a norma processual civil:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Portanto a extinção do feito sem resolução de mérito é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, nos termos já fundamentados, JULGO extinto o 

processo ante o abandono dos autos pela autora, por não promover os 

atos e diligências que lhe competiam, negligenciando o feito por mais de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 485, inciso II, § 1º do CPC, sem julgamento 

de mérito.

II. CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais.

III. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77752 Nr: 776-97.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Barbosa Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE, ajuizada por ARLINDA BARBOSA NASCIMENTO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Aduz, em síntese, que sempre laborou no campo, preenchendo os 

requisitos de carência e idade para concessão do benefício.

 Alega que administrativamente teve o requerimento indeferido pelo Órgão 

Previdenciário.

Juntou aos autos documentos de fls. 10/20.

 É o Relatório. Fundamento e Decido.

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, DETERMINO:

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo 

Civil).

Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do INSS 

à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14h30min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77767 Nr: 786-44.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Pereira Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE c.c. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por NELSON 

PEREIRA LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 Aduz, em síntese, que sempre laborou no campo, preenchendo os 

requisitos de carência e idade para concessão do benefício.

 Em sede de tutela antecipada requer a concessão a implantação imediata 

do benefício previdenciário. No mérito, pede a concessão definitiva do 

benefício.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

Requer a parte autora a concessão de Tutela de Urgência, para 

determinar que o INSS implante o benefício de aposentadoria por idade.

Analisando os autos, verifica-se a ausência da verossimilhança em suas 

alegações, capaz de demonstrar, de plano, a probabilidade do direito, em 

especial no que toca à carência e a qualidade de segurado especial.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo 

Civil).

Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do INSS 

à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16h30min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68688 Nr: 647-73.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Souza Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laboratório Biogenetics, IPC Instituto de 

Perícias Científicas, Dyagen Laboratótios DNA Vida Clínica de Exames de 
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DNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Carvalho 

Abdulmassih - OAB:MG 76.294, Karyna Hirano dos Santos - 

OAB:MS/9.999, Márcio Messias Cunha - OAB:GO/13.955

 Vistos, etc.

I. Considerando a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 

1002523-29.2016.8.11.0000, do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que determinou a anulação do julgamento de apelação e demais 

atos praticados após o mesmo, DETERMINO o cumprimento da decisão de 

fls. 309, com a remessa dos autos ao Tribunal para novo julgamento da 

Apelação nº 1133511/2012.

II. INTIMEM-SE.

III. CUMPRA-SE com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76913 Nr: 203-59.2017.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Guarda Alternada com Pedido de Liminar, ajuizada 

por WARLEY MARTINS DOS SANTOS, em desfavor de LETÍCIA SILVA 

SANTOS.

Determinada a emenda da inicial para apresentar comprovação de seu 

endereço, a parte interpôs recurso de Agravo de Instrumento, o qual não 

foi conhecido perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Às fls. 31-v, o autor se manifestou pela desistência do feito.

Vieram-me conclusos os autos.

É a síntese do essencial.

 DECIDO.

 Observa-se que a parte autora pugna pela desistência da demanda.

Destarte, não se faz necessária a anuência da requerida, que sequer foi 

citada no feito.

Sobre a desistência dispõe o art. 485, VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

Portanto a extinção do feito sem resolução de mérito é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a 

desistência da parte autora.

 II. CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais.

III. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Sentença registrada eletronicamente nesta data.

 PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77263 Nr: 421-87.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Palmério Paula de Assunção

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE c.c. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por PALMÉRIO 

PAULA DE ASSUNÇÃO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

 Aduz, em síntese, que sempre laborou no campo, preenchendo os 

requisitos de carência e idade para concessão do benefício.

 Em sede de tutela antecipada requer a concessão a implantação imediata 

do benefício previdenciário. No mérito, pede a concessão definitiva do 

benefício.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

Requer a parte autora a concessão de Tutela de Urgência, para 

determinar que o INSS implante o benefício de aposentadoria por idade.

Analisando os autos, verifica-se a ausência da verossimilhança em suas 

alegações, capaz de demonstrar, de plano, a probabilidade do direito, em 

especial no que toca à carência e a qualidade de segurado especial.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo 

Civil).

Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do INSS 

à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 DE ABRIL DE 2018, ÀS 13h00min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77749 Nr: 773-45.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Mariano Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

JOAQUIM MARIANO RODRIGUES ajuizou Ação para Concessão de 

Pensão por Morte em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS.

 Aduz a inicial que autor é o genitor do Sr. Divino Lima Rodrigues, e que 

era dependente de seu filho, até a morte deste.

Juntou aos autos documentos de fls. 10/29.

I. Pelo acima exposto, CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, 

intimando-o para apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 

do Código de Processo Civil).

II. Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do 

INSS à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 DE MAIO DE 2018, ÀS 15h30min (horário de 

Cuiabá-MT).

III. INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo 

suas testemunhas independentemente de intimação.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77892 Nr: 872-15.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucindo Batista de Morais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE c.c. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por LUCINDO 

BATISTA DE MORAIS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

 Aduz, em síntese, que sempre laborou no campo, preenchendo os 

requisitos de carência e idade para concessão do benefício.

 Em sede de tutela antecipada requer a concessão a implantação imediata 

do benefício previdenciário. No mérito, pede a concessão definitiva do 

benefício.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

Requer a parte autora a concessão de Tutela de Urgência, para 

determinar que o INSS implante o benefício de aposentadoria por idade.

Analisando os autos, verifica-se a ausência da verossimilhança em suas 

alegações, capaz de demonstrar, de plano, a probabilidade do direito, em 

especial no que toca à carência e a qualidade de segurado especial.
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Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo 

Civil).

Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do INSS 

à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08 DE MAIO DE 2018, ÀS 13h00min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77895 Nr: 875-67.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Pereira de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ROSA PEREIRA DE MORAES ajuizou Ação para Concessão de Pensão 

por Morte C/C Pedido de Tutela Antecipada em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Aduz a inicial que a parte autora é viúva do falecido João Rodrigues da 

Silva, que conviveu com a autora até o seu falecimento, “um dependendo 

do outro”.

Em sede de tutela provisória, requer a implantação da pensão por morte. 

No mérito requer a procedência do pedido para a concessão definitiva do 

benefício.

Juntou aos autos documentos de fls. 13/27.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

Requer a parte autora a concessão de Tutela de Urgência, para 

determinar que o INSS implante o benefício da pensão por morte.

Analisando os autos, verifica-se a ausência da verossimilhança nas 

alegações da parte autora, a fim de garantir a probabilidade do direito, eis 

que não foram comprovadas as alegações quanto à carência e a 

qualidade de segurado especial.

Foram colacionados aos autos apenas documentos pessoais da parte 

autora, documentos pessoais e certidão de óbito do falecido marido, além 

do requerimento administrativo.

Sendo assim, não restam comprovadas as alegações da inicial de forma 

tal que possibilite a implantação liminar do benefício.

Pelo acima exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência, nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em termos de prosseguimento do feito DETERMINO:

I. CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo 

Civil).

II. Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do 

INSS à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 DE MAIO DE 2018, ÀS 16h30min (horário de 

Cuiabá-MT).

III. INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo 

suas testemunhas independentemente de intimação.

IV. INTIMEM-SE.

V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77895 Nr: 875-67.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Pereira de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ROSA PEREIRA DE MORAES ajuizou Ação para Concessão de Pensão 

por Morte C/C Pedido de Tutela Antecipada em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Aduz a inicial que a parte autora é viúva do falecido João Rodrigues da 

Silva, que conviveu com a autora até o seu falecimento, “um dependendo 

do outro”.

Em sede de tutela provisória, requer a implantação da pensão por morte. 

No mérito requer a procedência do pedido para a concessão definitiva do 

benefício.

Juntou aos autos documentos de fls. 13/27.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

Requer a parte autora a concessão de Tutela de Urgência, para 

determinar que o INSS implante o benefício da pensão por morte.

Analisando os autos, verifica-se a ausência da verossimilhança nas 

alegações da parte autora, a fim de garantir a probabilidade do direito, eis 

que não foram comprovadas as alegações quanto à carência e a 

qualidade de segurado especial.

Foram colacionados aos autos apenas documentos pessoais da parte 

autora, documentos pessoais e certidão de óbito do falecido marido, além 

do requerimento administrativo.

Sendo assim, não restam comprovadas as alegações da inicial de forma 

tal que possibilite a implantação liminar do benefício.

Pelo acima exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência, nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em termos de prosseguimento do feito DETERMINO:

I. CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo 

Civil).

II. Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do 

INSS à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 DE MAIO DE 2018, ÀS 16h30min (horário de 

Cuiabá-MT).

III. INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo 

suas testemunhas independentemente de intimação.

IV. INTIMEM-SE.

V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77921 Nr: 891-21.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Gabriel de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE c.c. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por Orlando 

Gabriel de Moraes em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS.

 Aduz, em síntese, que sempre laborou no campo, preenchendo os 

requisitos de carência e idade para concessão do benefício.

 Em sede de tutela antecipada requer a concessão a implantação imediata 

do benefício previdenciário. No mérito, pede a concessão definitiva do 

benefício.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

Requer a parte autora a concessão de Tutela de Urgência, para 

determinar que o INSS implante o benefício de aposentadoria por idade.

Analisando os autos, verifica-se a ausência da verossimilhança nas 

alegações, capaz de demonstrar, de plano, a probabilidade do direito, em 

especial no que toca à carência e a qualidade de segurado especial.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo 

Civil).

Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do INSS 

à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 DE ABRIL DE 2018, ÀS 12h30min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68492 Nr: 450-21.2009.811.0106

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 354 de 760



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo de França Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David, 

Terezinha de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léo Nunes - OAB:MT/5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078, Rosângela da Silva Capelão - OAB:8.944

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que manifeste quanto ao prosseguimento 

do feito, tendo em vista a constrições parcial realizada.

Concomitantemente, solicite-se ao Departamento de Depósitos Judiciais a 

vinculação dos valores bloqueados a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68715 Nr: 682-33.2009.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio de Souza Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - OAB:MT 

12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito Modificativo, opostos por 

DIONÍSIO DE SOUZA LIMA, em face de sentença proferida nos autos às 

fls. 145/147.

Os embargos foram opostos tempestivamente, conforme certidão (fls. 

151).

Vieram-me conclusos os autos.

Eis o breve relato.

Decido.

Inicialmente, conheço dos embargos porquanto tempestivo e por 

presentes os demais pressupostos processuais.

 No entanto, no mérito, não merecem ser acolhidos.

 É que, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a 

expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou, ainda, suprir 

omissões, não se prestando como meio de reanálise do ato decisório.

 Tal instrumento tem, portanto, cunho integrativo, possuindo seus limites 

restritos ao exame da existência de omissão, contradição e obscuridade, 

podendo, somente em casos extremos, ser conferido efeito infringente ou 

modificativo, desde que resultante da análise de tais requisitos.

Assim prevê o Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso, os embargantes opuseram os embargos a fim de modificar a 

decisão, para modificar a data inicial da concessão do benefício de 

aposentadoria ao autor.

É nítido, assim, o caráter modificativo dos presentes embargos, uma vez 

que pretendem o reexame de matéria apreciada.

Assim, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, 

a improcedência dos embargos é medida que se impõe.

I. Diante do exposto, nos termos da fundamentação, conheço os 

embargos de declaração e no mérito os REJEITO, posto que ausentes os 

requisitos do art. 1.022 do NCPC, mantendo-se a sentença de fls. 145/147 

inalterada.

II. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68837 Nr: 12-58.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco de Oliveira, Ana Moreira dos Santos 

Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para que se manifeste sobre a impugnação de 

fls. 162/165, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68992 Nr: 163-24.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquina Cardoso da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101.093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que informe nos autos os dados bancários 

para a expedição de alvará de levantamento eletrônico na forma legal.

Concomitantemente, solicite-se ao Departamento de Depósitos judiciais a 

vinculação dos depositados a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69217 Nr: 388-44.2010.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Felix dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101.093, 

Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FIXO os honorários advocatícios em 10%, devendo este incidir tão 

somente 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).V. ISENTO o INSS das custas judiciais, em face do 

determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.VI. 

DEIXO de remeter os autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a mil salários mínimos, conforme artigo 496, §3º, I, do 

NCPC.VII. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. 

Intime-se.VIII. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE o 

feito, com as anotações de praxe. CUMPRA-SE.Tópico síntese do julgado: 

a) nome do(a) segurado(a): JONAS FELIX DOS SANTOS; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: R$ 

937,00 (novecentos e trinta e sete reais) - salário mínimo -; d) data de 

início do benefício – DIB: 22.10.2015 (data do requerimento administrativo); 

e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do 

pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69283 Nr: 456-91.2010.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Ferraz Cardoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Considerando a informação contida no extrato de fls. 129-verso, 

INTIME-SE a parte autora para apresentar extrato atualizado de todos os 

requerimentos realizados junto ao INSS, informando se o benefício de nº 

166.390.100-4 foi concedido, bem como para que requeira o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72111 Nr: 316-18.2014.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubaldo De Freitas E Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 E, por conseguinte, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.II. 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.III. 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. IV. Com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC, 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). V. ISENTO o INSS das custas judiciais, em face do 

determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.VI. 

DEIXO de remeter os autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3.º, inciso I, Código 

de Processo Civil.VII. INTIMEM-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.I - o nome 

do segurado: UBALDO DE FREITAS DE OLIVEIRA; II - o benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; III - a renda mensal atual: um 

salário mínimo; IV - a data de início do benefício – DIB: 18.07.2014 (data da 

citação do requerido); V - a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; VI - data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; 

VII - prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72951 Nr: 767-43.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evilazio Mendes Campos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o requerido concordou com os cálculos apresentados 

pela parte exequente, fls. 59-verso, HOMOLOGO por sentença os 

cálculos apresentados às fls. 55/57, EXPEÇAM-SE os respectivos RPV’s, 

nos termos do Art. 910, §1º, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a exequente para que informe conta bancária para pagamento.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74955 Nr: 67-96.2016.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14.025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos fundamentos expostos, nos termos do artigo 1.584, inciso II, e §5º, 

do Código Civil, e arts. 3º e 4º da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente, JULGO PROCEDENTE o pedido e fixo a guarda unilateral de 

Kemily Vitoria Ferreira dos Anjos em favor de sua avó, Zilma Ferreira dos 

Santos, a quem imponho as obrigações legais de guarda.LAVRE-SE o 

competente termo de guarda unilateral definitiva, intimando-se a autora 

para assiná-lo.CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à 

causa. Suspendo a cobrança em atenção ao benefício da justiça gratuita, 

já que há informação nos autos que a requerida é usuária de drogas e não 

dispõe de recursos para arcar com as custas e honorários do processo 

sem prejuízo de sua própria subsistência.Ciência ao Ministério 

Público.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas 

e anotações regulamentares.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75624 Nr: 419-54.2016.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devaldo Vaz da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de receber os Embargos Declaratórios de fls. 42/45, tendo em vista 

serem intempestivos, conforme certidão de fls. 46.

Às providências necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76229 Nr: 766-87.2016.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Helena de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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). V. Isento o INSS das custas 

judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do 

Mato Grosso.VI. Deixo de remeter os autos para reexame necessário ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3.º, inciso I, Código de Processo Civil.VII. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.I - o nome da segurada: DIVINA HELENA DE 

SOUSA; II - o benefício concedido: aposentadoria por idade rural; III - a 

renda mensal atual: um salário mínimo; IV - a data de início do benefício – 

DIB: 28.03.2016 (data do indeferimento administrativo); V - a renda mensal 

inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - data do início do pagamento: 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76789 Nr: 135-12.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiza da Silva Oliveira

 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.

Considerando que o processo se encontrava com a Procuradoria Federal 

Especializada do INSS, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 
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o dia 13 DE MARÇO DE 2018, ÀS 15h00min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77202 Nr: 379-38.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE c.c. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por ANTONIO 

ALVES LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 Aduz, em síntese, que sempre laborou no campo, preenchendo os 

requisitos de carência e idade para concessão do benefício.

 Em sede de tutela antecipada requer a concessão a implantação imediata 

do benefício previdenciário. No mérito, pede a concessão definitiva do 

benefício.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

Requer a parte autora a concessão de Tutela de Urgência, para 

determinar que o INSS implante o benefício de aposentadoria por idade.

Analisando os autos, verifica-se a ausência da verossimilhança em suas 

alegações, capaz de demonstrar, de plano, a probabilidade do direito, em 

especial no que toca à carência e a qualidade de segurado especial.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo 

Civil).

Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do INSS 

à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08 DE MAIO DE 2018, ÀS 13h30min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77324 Nr: 461-69.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmair Bernardes Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE c.c. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por OSMAIR 

BERNARDES MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

 Aduz, em síntese, que sempre laborou no campo, preenchendo os 

requisitos de carência e idade para concessão do benefício.

 Em sede de tutela antecipada requer a concessão a implantação imediata 

do benefício previdenciário. No mérito, pede a concessão definitiva do 

benefício.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

Requer a parte autora a concessão de Tutela de Urgência, para 

determinar que o INSS implante o benefício de aposentadoria por idade.

Analisando os autos, verifica-se a ausência da verossimilhança em suas 

alegações, capaz de demonstrar, de plano, a probabilidade do direito, em 

especial no que toca à carência e a qualidade de segurado especial.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo 

Civil).

Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do INSS 

à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08 DE MAIO DE 2018, ÀS 14h00min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77701 Nr: 739-70.2017.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE LIMINAR relativa à 

adolescente Kariely Silva Masciel, ajuizada por MARIA FEITOSA DA SILVA 

em face de SILVANA FEITOSA DA SILVA, sendo a primeira avó da 

adolescente e a segunda sua genitora.

Ante a notícia de que a adolescente tinha voltado a viver com a genitora 

no Estado de Rondônia, este juízo declinou de sua competência remetendo 

o feito àquela comarca (fls. 44).

Posteriormente, a adolescente retornou a esta cidade, levando o juízo da 

comarca de Jaru/RO a declinar da competência e remeter novamente o 

feito ao presente juízo.

Em termos de prosseguimento do feito DETERMINO:

INTIME-SE, a Equipe Multidisciplinar (Assistente Social e Psicóloga) desta 

Comarca, para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize Estudo Psicossocial 

do caso, informando, detalhadamente, a atual situação da adolescente.

Com a juntada dos relatórios, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para elaboração de parecer final.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78129 Nr: 1004-72.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESV, ESV, EVdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Condeno as autoras 

ao pagamento de custas processuais, suspendendo a cobrança em 

virtude do benefício da justiça gratuita.Certificado o Trânsito em julgado, 

arquive-se com baixas e anotações regulamentares.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 66096 Nr: 171-06.2007.811.0106

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerson Pereira Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO 

ALVES - OAB:167.929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprida a obrigação e levantados os respectivos alvarás, ao arquivo 

com baixas e anotações regulamentares.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67108 Nr: 736-67.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Selma Valoes, Antonio Rubens Fagundes Pereira, 

Moacir Tortato
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Guadagnin, Clarice Canzi 

Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2.025, Telmo Antonio Albech Rossatto - OAB:MT 

2.844-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:MT 10.438, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5.925/MT, 

Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15.651

 Sendo em vista que já ultrapassado o prazo superior aos 30 dias 

pleiteados ás fls. 1.381, intime-se as partes para que, no prazo de 05 dias, 

se manifeste informando se lograram chegar a um acordo, ou requeiram o 

que de direito em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68608 Nr: 570-64.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eufrasio José Figueiredo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101.093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte impugnada para apresentar réplica ou concordância 

com os cálculos apresentados na impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls. 112/118).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68708 Nr: 669-34.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Missias Bueno da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101.093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo 

suspendendo-o na forma requerida.

Decorrido o prazo manifeste-se a parte Autora, independentemente de 

nova intimação, quanto ao prosseguimento no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68846 Nr: 20-35.2010.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias Alves Santana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a informação contida no extrato de fls. 167, INTIME-SE a 

parte autora para apresentar extrato atualizado de todos os requerimentos 

realizados junto ao INSS, informando se o benefício de nº 153.129.812-2 

foi concedido, bem como para que requeira o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 69170 Nr: 346-92.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete de Jesus da Cunha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Realizada as dilegências necessárias, bem como Registro, Autuação e 

Juntada.

II. Proceda o Sr. Gestor com a conferência de qualidade dos processos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69174 Nr: 349-47.2010.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Xaviel de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Ação para Concessão de Aposentadoria por Idade, ajuizada 

por JOSE XAVIEL DE OLIVEIRA, em desfavor do INSS.

Às fls. 171, o procurador da parte autora se manifestou pela extinção do 

feito, ante o óbito do autor.

Vieram-me conclusos os autos.

É a síntese do essencial.

 DECIDO.

 Se tratando a demanda previdenciária, na qual não restou comprovado o 

direito do autor ao benefício e, desta forma, sendo causa intransmissível, 

a extinção do feito é a medida a ser decretada.

Sobre a morte da parte dispõe o art. 485, IX:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal;

Portanto a extinção do feito sem resolução de mérito é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, com fulcro no Art. 485, IX, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a 

desistência da parte autora.

 II. Sem custas, uma vez que deferida gratuidade da justiça ao autor (fls. 

24/26).

III. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71057 Nr: 304-38.2013.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selio Barbosa de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor, por meio de seu patrono, para que se manifeste sobre a 

informação de fls. 113, apresentado habilitação em favor dos herdeiros, 

se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73341 Nr: 123-66.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florentina Gonçalves Cavalcante de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologado os cálculos de fls. 75.

Expeçam-se os respectivos RPV’s.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 dias, 

informe conta bancária para depósito.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73891 Nr: 339-27.2015.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Mariano de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o processo se encontrava com a Procuradoria Federal 

Especializada do INSS, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 13 DE MARÇO DE 2018, ÀS 16h30min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73904 Nr: 348-86.2015.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Braulino de França Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade proposta 

por BRAULINO DE FRANÇA BARBOSA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS.

 Em audiência instrutória o autor ficou intimado para apresentar 

requerimento administrativo junto ao órgão previdenciário, contudo, 

decorrido o prazo para manifestação, se quedou inerte.

Determinada a intimação pessoal do autor para se manifestar, o mesmo foi 

localizado, porém nada se manifestou

O INSS manifestou-se pela extinção da demanda ante o abandono da 

causa.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório. Fundamento.

Decido.

Conforme se verifica dos autos, foi determinada apresentação de 

requerimento administrativo.

 Contudo, a parte autora, apesar de intimada pessoalmente e por seu 

procurador, não deu prosseguimento ao feito com a apresentação do 

documento.

Desta forma, não resta outra medida a não ser a extinção do feito ante o 

abandono do feito pela autora.

Nestes termos, a norma processual civil:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Portanto a extinção do feito sem resolução de mérito é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, nos termos já fundamentados, JULGO extinto o 

processo ante o abandono dos autos pela parte autora, por não promover 

os atos e diligências que lhe competiam, negligenciando o feito por mais de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, inciso II, § 1º do CPC, sem 

julgamento de mérito.

II. CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais, porém 

suspendo a cobrança, ante o deferimento da gratuidade da justiça às fls. 

18/20.

III. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74841 Nr: 14-18.2016.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14.025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Descumprida a determinação judicial quanto a guarda e visita de menor, 

correto se mostra o ingresso de medida cautelar de busca e apreensão. A 

efetivação da medida liminar concedida, implica na satisfação integral do 

objeto da ação, devendo ser reconhecida a sua procedência e 

consequentemente impondo-se a sucumbência a cargo do vencido. (AgR 

84824/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/09/2010, Publicado no DJE 16/09/2010)

(TJ-MT - AGR: 00848246020108110000 84824/2010, Relator: DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/09/2010, 

Q U I N T A  C Â M A R A  C Í V E L ,  D a t a  d e  P u b l i c a ç ã o : 

16/09/2010)DISPOSITIVO:Pelos fundamentos exposto, julgo o pedido 

procedente, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos do 

art. 478, inciso I, do Código de Processo Civil.Custas pela 

requerida.Expeça-se certidão no valor de 02 URH, para pagamento da 

advogada nomeada para atuar em favor da autora, conforme nomeação 

de fls.10.Trasladem-se cópias dos documentos de fls. 11 a 20, bem como 

da presente sentença, aos autos do processo principal. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixas e anotações 

regulamentares.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74954 Nr: 66-14.2016.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRMR, WMSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14.025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consulte-se, via sistema Apolo ou contato telefônico com a comarca de 

Barra do Garças, a existência de processo com mesmo objeto e parte que 

o presente, solicitado, se for o caso, cópia do mesmo via malote digital.

Determino a realização de novo estudo social, no prazo de 20 dias para 

apreciação do pedido de ampliações da convivência dos genitores com a 

criança.

Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75819 Nr: 536-45.2016.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia de Santana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por MARIA LUZIA DE SANTANA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

 No despacho inicial de fls. 26, foi determinada a emenda da inicial para 

apresentação do requerimento administrativo junto ao órgão previdenciário 

pela parte autora, que deixou de apresentá-lo no prazo legal.

Intimada através de seu procurador, a parte nada se manifestou.

Determinada a intimação pessoal da requerente, esta não foi localizada.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório. Fundamento.

Decido.

Conforme se verifica dos autos, foi determinada apresentação de 

requerimento administrativo pela parte autora, que não o fez (fls. 36).

 Desta forma, não resta outra medida a não ser a extinção do feito ante o 
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indeferimento da petição inicial.

Nestes termos, a norma processual civil:

 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

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

petição inicial.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

I - indeferir a petição inicial.

Portanto a extinção do feito sem resolução de mérito é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, com fulcro no artigo 321, parágrafo único do CPC, 

INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso I do CPC, sem julgamento de 

mérito.

II. DEFIRO a gratuidade da justiça à autora, condenando-A ao pagamento 

das custas processuais, porém suspendendo sua cobrança.

III. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76321 Nr: 805-84.2016.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdS, RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. INDEFIRO, neste momento o pedido de fls. 42, uma vez que a citação por 

edital é excepcional e a parte autora não demonstrou qualquer diligencia 

na busca pela requerida.

II. Contudo, DETERMINO a busca via Bacenjud e Infojud de endereços que 

possibilitem a citação da requerida.

II. INTIME-SE.

III. CUMPRA-SE com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76599 Nr: 18-21.2017.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o trânsito em julgado da sentença, fls. 25, arquive-se com baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76631 Nr: 37-27.2017.811.0106

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMNL, EdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro pedidos de fls. 26.

Sendo frutifera as pesquisas expeça-se mandado de citação 

independentemente de novo despacho. Caso contrario, Cite-se o Réu por 

edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77354 Nr: 481-60.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejair Lourencette

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE c.c. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por DEJAIR 

LOURENCETTE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 Aduz, em síntese, que sempre laborou no campo, preenchendo os 

requisitos de carência e idade para concessão do benefício.

 Em sede de tutela antecipada requer a concessão a implantação imediata 

do benefício previdenciário. No mérito, pede a concessão definitiva do 

benefício.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

Requer a parte autora a concessão de Tutela de Urgência, para 

determinar que o INSS implante o benefício de aposentadoria por idade.

Analisando os autos, verifica-se a ausência da verossimilhança em suas 

alegações, capaz de demonstrar, de plano, a probabilidade do direito, em 

especial no que toca à carência e a qualidade de segurado especial.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo 

Civil).

Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do INSS 

à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08 DE MAIO DE 2018, ÀS 15h30min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77375 Nr: 491-07.2017.811.0106

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCV, MALdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTF, JFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Relatam ainda que estão sendo realizados exames médicos nas crianças, 

em virtude da possibilidade de os mesmos terem adquirido o vírus HIV de 

sua genitora e, que os mesmos são acompanhados pelo Conselho Tutelar 

desta urbe.Por fim, narram que desconhecem o paradeiro dos genitores 

das crianças, que são, supostamente, usuários de drogas e vivem como 

andarilhos.Requerem em sede de tutela provisória de urgência a guarda 

provisória das crianças e no mérito, pugnam pela procedência para 

destituição do pátrio poder familiar com a consequente, adoção dos 

menores pelos requerentes.É o breve relato do necessário. Fundamento e 

Decido.Primeiramente urge esclarecer que o rito é especial e tem 

prioridade absoluta (ECA, art. 155 e seguintes).No que tange ao pedido da 

tutela de urgência para concessão da guarda provisória, não havendo 

nenhum parentesco entre os requerentes e as crianças, tampouco 

qualquer estudo social que corrobore as alegações daqueles, postergo, 

neste momento, a análise do pedido liminar. DETERMINO a realização de 

estudo psicossocial pela Equipe Interprofissional desta comarca, com 

urgência, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Em seguida, conclusos os 

autos com urgência para deliberação.Quanto ao pedido de citação por 

edital dos requeridos, não existem nos autos qualquer indicação de que os 

requerentes tenham diligenciado no intuito de localizar os mesmos, sequer 

constam informações colhidas com a avó materna que supostamente lhes 

entregou as crianças.Desta forma, INDEFIRO, por ora, o pedido de citação 

por edital. Contudo, DEFIRO a busca nos sistemas BACENJUD e INFOJUD 

de endereços que possibilitem a citação dos requeridos.Por fim, DÊ-SE 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, por tratar-se de 

interesse de menores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77414 Nr: 518-87.2017.811.0106
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 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: João Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar 

ajuizada por JOÃO RODRIGUES BARBOSA, em desfavor de ODAIR 

RODRIGUES BARBOSA.

Aduz a inicial que o requerente arrendou 15 ha de seu imóvel rural para o 

requerido, pelo prazo de 5 (cinco) anos a partir de janeiro de 2016, sendo 

que o mesmo efetuou benfeitorias sem informar o requerente.

Alega que o requerido, após realizar as benfeitorias, bloqueou a entrada 

do requerente no restante do imóvel, ocupando a área inteira (35 

hectares) e não apenas a parte que lhe foi arrendada.

O autor requer a concessão da tutela de urgência para que lhe seja 

concedida a reintegração na posse dos 20 hectares não arrendados ao 

requerido e, ao final, que seja julgada procedente a demanda.

É o breve relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Compete ao Magistrado, ao apreciar pedido de concessão de tutela de 

urgência, como a aqui apresentada, verificar, em nível de cognição 

sumária, a presença dos requisitos autorizadores (sem prejuízo dos 

requisitos específicos sobre o direito de posse), quais sejam: juízo de 

probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

conforme dispõe o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, in 

verbis:

 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Quanto ao procedimento especial tem-se que a ação de reintegração de 

posse é cabível na hipótese prevista do artigo 560 do Código de Processo 

Civil, in verbis:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de 

turbação e reintegrado em caso de esbulho.

No caso em tela, o requerente não logrou êxito em comprovar a posse e o 

esbulho, previstos no artigo 561, I e II do CPC, uma vez que o contrato de 

concessão de uso de fls. 16 não é suficiente para demonstrar que o 

requerente estava na posse da área pretendida, bem como o contrato de 

arrendamento rural não assinado por qualquer parte e sequer registrado, 

é insuficiente para comprovar o esbulho alegado.

Nesse viés, em juízo de cognição sumária, própria deste momento 

processual, denota-se que não foi demonstrada a probabilidade do direito, 

acima referido.

Como os requisitos para a concessão da liminar são cumulativos, não 

preenchido o primeiro, prescinde de análise o segundo, devendo a medida 

ser indeferida.

Posto isso, POSTERGO a liminar vindicada e DESIGNO a audiência de 

justificação para o dia 22 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 17h00min (MT);

CITE-SE a parte requerida e INTIME-A da presente decisão, bem como para 

que compareça à audiência acompanhado de advogado.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77629 Nr: 685-07.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotides dos Santos da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE, ajuizada por EROTIDES DOS SANTOS DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Aduz, em síntese, que sempre laborou no campo, preenchendo os 

requisitos de carência e idade para concessão do benefício.

 Alega que administrativamente teve o requerimento e recursos 

indeferidos pelo Órgão Previdenciário.

Juntou aos autos documentos de fls. 10/20.

 É o Relatório. Fundamento e Decido.

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, DETERMINO:

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo 

Civil).

Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do INSS 

à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14h30min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77733 Nr: 760-46.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Gomes da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE c.c. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por DIVINA 

GOMES DA CRUZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS.

 Aduz, em síntese, que sempre laborou no campo, preenchendo os 

requisitos de carência e idade para concessão do benefício.

 Em sede de tutela antecipada requer a concessão a implantação imediata 

do benefício previdenciário. No mérito, pede a concessão definitiva do 

benefício.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

Requer a parte autora a concessão de Tutela de Urgência, para 

determinar que o INSS implante o benefício de aposentadoria por idade.

Analisando os autos, verifica-se a ausência da verossimilhança em suas 

alegações, capaz de demonstrar, de plano, a probabilidade do direito, em 

especial no que toca à carência e a qualidade de segurado especial.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo 

Civil).

Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do INSS 

à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08 DE MAIO DE 2018, ÀS 16h00min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77762 Nr: 785-59.2017.811.0106

 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 FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Candida de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO, autorizando, com a apreensão do bem, que este fique 

depositado com o autor ou quem este indicar nos autos como sendo seu 

representante (fls. 06, verso a 08), o qual deverá assinar o respectivo 
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Termo de Depósito, sob as penas da lei;II. Cumprida a liminar, poderá a 

parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias contados da efetivação da 

medida (§ 2.º do artigo 3.º do Decreto Lei 911/69 alterado pela Lei 

10.931/04), saldar INTEGRALMENTE a dívida, devendo, neste caso, o bem 

ser restituído livre de qualquer ônus;III. Executada a apreensão, o 

requerido poderá, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

3º, §3º do Decreto Lei 911/69 alterado pela Lei 10.931/04).IV. Consigne-se 

no mandado que, quedando-se inerte, cinco dias após a execução da 

liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor-fiduciário, conforme art. 3º, §1º do Decreto-Lei 

911/69. V. Caso o requerido, após a execução da liminar, permaneça 

inerte, INTIME-SE o autor para que se manifeste, nos termos do § 1.º do 

artigo 3.º do Decreto-Lei, 911/69;VI. Sendo localizado o bem, INTIME-SE o 

requerente para providenciar a retirada do veículo do depósito e alienar o 

bem, conforme art. 1º, § 6º do Decreto-Lei 911/69.VII. Na hipótese de ser 

necessário reforço policial para o cumprimento do mandado, fica advertido 

o autor para proceder na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78131 Nr: 1006-42.2017.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gabriel de Moares

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE c.c. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por RENATO 

GABRIEL DE MORAES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

 Aduz, em síntese, que sempre laborou no campo, preenchendo os 

requisitos de carência e idade para concessão do benefício.

 Em sede de tutela antecipada requer a concessão a implantação imediata 

do benefício previdenciário. No mérito, pede a concessão definitiva do 

benefício.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

Requer a parte autora a concessão de Tutela de Urgência, para 

determinar que o INSS implante o benefício de aposentadoria por idade.

Analisando os autos, verifica-se a ausência da verossimilhança em suas 

alegações, capaz de demonstrar, de plano, a probabilidade do direito, em 

especial no que toca à carência e a qualidade de segurado especial.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo 

Civil).

Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do INSS 

à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 DE ABRIL DE 2018, ÀS 13h30min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78338 Nr: 1103-42.2017.811.0106

 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: João Fábio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José Magalhães da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada.NOTIFIQUE-SE a impetrada, nos 

termo do art. 7º, inciso I, da Lei 12.016/09, remetendo-lhe cópia dos autos, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações.Em seguida, 

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que emita parecer.Após, 

retornem os autos conclusos para apreciação.CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010558-26.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANDERSON TELECIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO S CALCADOS & ESPORTES LTDA (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

ATIVOS S.A (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

VINICIUS RENNER SILVA VILDOMAR RODRIGUES OAB - GO28497 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010558-26.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LUCAS ANDERSON 

TELECIO REQUERIDO: FLAVIO S CALCADOS & ESPORTES LTDA, ATIVOS 

S.A, LOJAS AVENIDA LTDA, LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo 

cobranças indevidas pelas requeridas, que resultou na negativação de 

seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda inexistência de 

qualquer relação jurídica com as requeridas. As negativações lhe 

impossibilitaram de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC Brasil constando as 

negativações. Em contestações, em síntese, alegaram as requeridas 

haver relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições dos 

mesmos nos cadastros de mau pagadores. As requeridas Flávios 

Calçados e Esportes LTDA, Lojas Avenida S.A, requereram em pedido 

contraposto a condenação da parte requerente ao pagamento das dívidas 

originárias das relações jurídicas comprovadas. A requerida Ativos S.A, 

não apresentou contestação. Na data de 06 de fevereiro de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

requeridas, e ausente o requerente, com juntada aos autos de pedido de 

desistência da ação, nos moldes do Enunciado 90 do FONAJE. Neste 

ponto, OPINO, pelo não acolhimento do pedido de desistência, uma vez 

que há nos autos indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, nos 

mesmos termos do Enunciado 90 do FONAJE. Compulsando os autos, 

verificou-se a ausência injustificada do requerente a audiência de 

conciliação, conforme termo de audiência no evento ID 7833831. Tal ato de 

contumácia implica na extinção do processo sem resolução do mérito, em 

atenção aos princípios da celeridade e efetividade, tendo como paradigma 

o intuito conciliador dos juizados. Nesse sentido: Não comparecimento do 

autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, I. da Lei 

9.099, de 26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído” 

(RJE, 2:108). A questão foi pacificada com a edição do enunciado nº 20 

no Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), determinando como 

obrigatório o comparecimento pessoal da parte às audiências, nestes 

termos: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Todavia, no 

presente caso, pelos documentos juntados ao processo, verifica-se que a 

parte requerente agiu irresponsavelmente e de má-fé, alterando a verdade 

dos fatos. Assim, deverá responder pelas perdas e danos causados aos 

requeridos. Desta forma, é necessária a aplicação da multa por litigância 

de má-fé, pagamento de custas e taxas do processo e condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da Lei 

9.099/95 Diante do exposto, OPINO PELO JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO 
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DE MÉRITO do processo, com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95, ante ausência do requerente à audiência de conciliação; OPINO 

PELA CONDENAÇÃO do requerente em custas e despesas processuais, 

conforme entendimento explicitado no Enunciado nº 28 do FONAJE; OPINO 

PELA CONDENAÇÃO do requerente em honorários advocatícios, que 

opino pela fixação no valor de R$ 1760,10, conforme tabela da OAB/MT, 

para cada um dos requeridos. OPINO PELA CONDENAÇÃO do requerente 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual arbitro em 1% sobre 

o valor da causa. Transitado em julgado, calculem-se os valores das 

custas, despesas processuais e multa por litigância de má-fé, intimando o 

requerente para seu pagamento espontâneo. Satisfeito os créditos 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Novo São Joaquim/MT, 06 

de Julho de 2017. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-03.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE MAGALHAES CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010124-03.2017.8.11.0106 REQUERENTE: JACKELINE 

MAGALHAES CHAGAS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA., CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, 

não sendo necessária a produção de outras provas. Ainda, deve ser 

privilegiado o princípio da primazia do julgamento de mérito positivado no 

art. 4º do Código de Processo Civil, o qual determina que, havendo 

condições para que o processo seja julgado no mérito esta solução deve 

afastar outras que culminem em sentença terminativa. Neste ponto, OPINO, 

pelo não acolhimento do pedido de extinção, uma vez que há nos autos 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, nos termos do Enunciado 

90 do FONAJE. Passo ao exame do mérito. Pleiteia, a parte autora, 

indenização por danos morais em razão da inserção de seu nome em 

órgão de restrição de crédito realizada pela ré, argumentando que não 

mantém relação jurídica com a mesma ou contraiu dívida que justifique sua 

negativação. A ré Lojas Avenida S/A, por sua vez, alega que a autora 

contratou consigo a prestação dos serviços que geraram a cobrança, 

juntando no corpo de sua contestação termo de adesão cartão Club +, 

Seguro Proteção da Sorte, Seguro Cartão Mais Protegido, e comprovantes 

de compra realizados pela autora, tudo devidamente assinado pela parte 

autora. Analisado o processo e os documentos a ele acostados verifico 

que a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e comprovou 

que o débito que deu ensejo à anotação dos dados da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito é proveniente de serviços de fato contratados, 

inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência de débito e 

condenar a ré por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pela autora inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Quanto à 

alegação de que a comparação demanda perícia grafotécnica, o que 

afastaria a competência do juizado especial por caracterizar complexidade 

da causa, tem-se por totalmente descabida. Isso porque basta uma análise 

superficial das assinaturas da autora que constam dos autos: instrumento 

de procuração e cópia dos documentos pessoais, para se constatar que 

coincidem em todos seus elementos com aquela lançada no contrato. Tal 

análise deve ser feita sob o paradigma de julgamento estabelecido nos 

arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, os quais assim dispõem: Art. 5º O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Não houve qualquer impugnação aos 

documentos juntados pela parte ré. Por último, no caso em debate, 

denota-se que a autora tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir 

em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. 

Isso porque veicula demanda temerária, buscando ludibriar o juízo e 

valer-se da defesa por vezes precária de empresas que litigam “em 

massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do processo 

como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que prejudica o 

funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera despesas à 

parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta conduta incide 

na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Em relação ao 

pedido contraposto realizado pela parte ré, restou efetivamente 

demonstrado a contratação dos serviços e inadimplemento dos boletos 

bancários. Desta forma, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte 

autora, a condenação ao pagamento pelos serviços prestados é matéria 

que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos 

pedidos formulados pela parte autora, e pelo JULGAMENTO PROCEDENTE 

do pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora no pagamento da 

dívida junto à requerida LOJAS AVENIDAS S/A, no valor de R$ 305,66 

(trezentos e cinco reais e sessenta e seis centavos). Os juros moratórios 

deverão ser no importe de 1% ao mês, e a correção monetária pelo INPC, 

tendo como termo inicial o vencimento da dívida. OPINO PELA 

CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no valor de 5% do 

valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, na forma do 

artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 
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má-fé, OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora na forma do artigo 55 da Lei 

n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, 

do Novo Código de Processo Civil, devendo o valor ser pago à requerida 

LOJAS AVENIDAS S/A. OPINO PELO INDEFERIMENTO do pedido de justiça 

gratuita, pois, não há nos autos qualquer elemento que justifique a 

concessão deste benefício, o qual, diga-se, deve ser exceção e não 

regra. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. CUMPRA-SE. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-46.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARQUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. Novo São 

Joaquim, 19 de dezembro de 2017. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-65.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010051-65.2016.8.11.0106 REQUERENTE: SONIA FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. Considerando a 

certidão contida no Id. 7769605, CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado, promovendo-se, ainda, as anotações de 

praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Novo São Joaquim/MT, 21 de 

julho de 2017. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010734-05.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010734-05.2016.8.11.0106 REQUERENTE: PATRICIA LEITE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em correição. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, 

inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras provas. 

Ainda, deve ser privilegiado o princípio da primazia do julgamento de mérito 

positivado no art. 4º do Código de Processo Civil, o qual determina que, 

havendo condições para que o processo seja julgado no mérito esta 

solução deve afastar outras que culminem em sentença terminativa. Passo 

ao exame do mérito. Pleiteia, a autora, indenização por danos morais em 

razão da inserção de seu nome em órgão de restrição de crédito realizada 

pela ré, argumentando que não mantém relação jurídica com a mesma ou 

contraiu dívida que justifique sua negativação. A ré, por sua vez, alega 

que a autora contratou consigo a prestação dos serviços que geraram a 

cobrança (telefonia celular), juntando aos autos cópia do contrato de 

adesão com a assinatura da autora (ID 7835799). Analisado o processo e 

os documentos a ele acostados verifico que a ré se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia e comprovou que o débito que deu ensejo à 

anotação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito são 

provenientes de serviços de fato contratados, inexistindo, portanto, razão 

para declarar a inexistência de débito e condenar a ré por danos morais. 

Neste sentido: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. 

indenização por danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus 

da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) 

juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão de crédito 

assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do nome dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato 

ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos morais - sentença 

mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012). Quanto à alegação de que a comparação 

demanda perícia grafotécnica, o que afastaria a competência do juizado 

especial por caracterizar complexidade da causa, tem-se por totalmente 

descabida. Isso porque basta uma análise superficial das assinaturas da 

autora que constam dos autos: instrumento de procuração e cópia dos 

documentos pessoais para se constatar que coincidem em todos seus 

elementos com aquela lançada nos contratos. Tal análise deve ser feita 

sob o paradigma de julgamento estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei 

9.099/95, os quais assim dispõem: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Por último, no caso em debate, denota-se que a autora tenta se 

eximir de suas obrigações e tenta induzir em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Isso porque veicula demanda 

temerária, buscando ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes 

precária de empresas que litigam “em massa” para obter enriquecimento 

sem causa, utilizando-se do processo como meio de buscar lucro fácil, em 

postura reprovável que prejudica o funcionamento do já abarrotado 

sistema jurisdicional e gera despesas à parte ré com graves 

repercussões econômicas. Com esta conduta incide na previsão do art. 

80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 
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LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora. 

OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no 

valor de 5% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, 

na forma do artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. OPINO PELO 

INDEFERIMENTO do pedido de justiça gratuita, pois, não há nos autos 

qualquer elemento que justifique a concessão deste benefício, o qual, 

diga-se, deve ser exceção e não regra. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. CUMPRA-SE. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010719-36.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RAMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010719-36.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ALEXANDRE 

RAMIRO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 

correição. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção 

de outras provas. Em sua inicial alega a parte requerente que estava em 

débito com a requerida, renegociando sua dívida em maio/2016, mas 

mesmo assim teve seu nome negativado pelo requerido. Em contestação a 

requerida expõe preliminares de mérito a serem analisadas, e, no mérito, 

alega exercício regular do direito a inscrição do débito no cadastro de 

inadimplentes, inexistindo dano moral. PRELIMINARMENTE, OPINO pelo não 

acolhimento da preliminar de ausência de condição da ação, uma vez que 

a propositura não depende de prévio exaurimento das vias extra-judiciais, 

não devendo, o consumidor, suportar ônus de se socorrer às precárias e 

por vezes dificultosas formas de solução de problemas apresentados 

pelos fornecedores. A negativação dos dados da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos, sendo 

incluída no SPC em 18/12/2015, referente ao valor de R$367,48. No caso 

presente caso, há relação de consumo caracterizada pelo consumidor e o 

prestador de serviços bancários, bem como caracterizada a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, autorizando a inversão do 

ônus da prova. Pois bem, verifica-se do contrato juntado pela requerente, 

em ID.7835541, que celebrou contrato de empréstimo pessoal com o 

banco requerido, no valor de R$3.600,00, a ser pago em 24 parcelas no 

valor de R$ 186,35 cada uma, com vencimento da 1ª parcela em 

10/05/2016. Verifica-se, também, que no contrato de empréstimo, em sua 

cláusula 6ª, autoriza, a parte requerente, o débito em sua conta corrente 

dos valore atinentes às parcelas devidas. Entretanto, com o vencimento 

da primeira parcela em 10/05/2016, o desconto não ocorreu integralmente, 

conforme se verifica pelos extratos de ID.7835520, uma vez que não 

havia fundos suficientes na conta corrente do requerente. É obrigação da 

parte requerente manter saldo em conta disponível para pagamento das 

parcelas dos empréstimos, sob pena de ficar inadimplente, mesmo porque, 

consentiu com a forma de pagamento. Assim, cabia à requerente 

diligenciar para efetivar o pagamento das parcelas de seu empréstimo, já 

que, conforme juntou seus extratos bancários, sabia do inadimplemento 

integral das parcelas, diferente do que alega em inicial. No caso em 

debate, denota-se que a requerente tenta se eximir de suas obrigações e 

tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código 

de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, buscando 

ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes precária de empresas que 

litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do 

processo como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que 

prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera 

despesas à parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta 

conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l .  E i s  o  e n t e n d i m e n t o  j u r i s p r u d e n c i a l : 

APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora. 

OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no 

valor de 5% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, 

na forma do artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. OPINO PELO 

INDEFERIMENTO do pedido de justiça gratuita, pois, não há nos autos 

qualquer elemento que justifique a concessão deste benefício, o qual, 

diga-se, deve ser exceção e não regra. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. CUMPRA-SE. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010690-83.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA JOSE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010690-83.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ANDREIA JOSE 

CAMPOS REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos, em correição. Trata-se 

de de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos C/C Indenização Por 

Danos Morais Com Pedido de Liminar, promovida por ANDREIA JOSÉ 

CAMPOS em face da requerida TIM CELULAR S/A devidamente qualificada 

nos autos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Depreende-se dos autos que a lide tem por objeto dívida decorrente dos 

contratos nº GSM110821893391 o qual, segundo a parte requerente, não 

foi contraído por ele junto àempresa requerida. Todavia, verificou-se a 

existência do processo nº 8010313-15.2016.8.11.0106, também ajuizado 

pela parte requerente contra o mesmo requerido, com idêntico objeto e 

causa de pedir a este feito. O processo nº 8010313-15.2016.8.11.0106, 

protocolado em 25 de Abril de 2016, encontra-se atualmente aguardando 

sentença, com pedido liminar já deferido por este juízo. Verifica-se, 

portanto, em atenção ao disposto no art. 301, §§ 1º e 3º, do Código de 

Processo Civil, que há litispendência, já que foi reproduzida ação que está 

em curso. Caracterizada a litispendência, necessário se faz a extinção do 

processo posteriormente inaugurado. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO RETIDO - OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - 

EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO. Constatada a existência de 

litispendência entre ações, necessária se faz a extinção do segundo 

processo.(TJMT - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Nº 15896/2002 - 

CLASSE II - 20 - COMARCA CAPITAL). Diante do exposto, com fulcro no 

Art. 337, §5º c/c Art. 485, V, ambos do Código de Processo Civil, OPINO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pelo 

reconhecimento da litispendência e DETERMINANDO o cancelamento da 

audiência de conciliação designada. Com o trânsito em julgado e após os 

pagamentos necessários, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE. Novo São Joaquim, 17 de Julho de 2017. Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto [1][1] Art. 55. A sentença de primeiro grau 

não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. 

Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: 

I - reconhecida a litigância de má-fé;

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010134-18.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON DIAS DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

8010134-18.2015.8.11.0106 EXEQUENTE: WEMERSON DIAS DA SILVA 

SOUZA EXECUTADO: TIM CELULAR S/A Visto em correição. Embora 

devidamente intimadas, as partes nada solicitaram, o que, somado aos 

depósitos já realizados, os quais, inclusive, já foram levantados pelo autor 

através dos respectivos alvarás, permite concluir que a executada já 

pagou os valores nos quais foi condenada. Logo, verifica-se que a 

executada cumpriu integralmente com a sua obrigação, razão pela qual o 

processo deve ser extinto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, independentemente de nova 

determinação, com as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-75.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON BENTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOMAR ALVES PEREIRA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Verifica-se que a parte autora protocolou pedido de 

desistência. Nos juizados especiais cíveis a desistência da parte 

requerente independe de anuência da parte requerida, mesmo que já 

citada. DISPOSITIVO Assim, nos termos do Enunciado nº 90 do Fonaje, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA suscitada pela parte autora, extinguindo o 

presente feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. INTIMEM-SE as partes. Com o trânsito em julgado 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-34.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

A C ARAUJO DE JESUS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA LAURA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

8010012-34.2017.8.11.0106 REQUERENTE: A C ARAUJO DE JESUS EIRELI 

- EPP REQUERIDO: ANNA LAURA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL 

LTDA - EPP Vistos em correição. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, 

em seguida, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de praxe. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8010662-18.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BATISTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

SIMIETE FLOSINA DE OLIVEIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Considerando a impossibilidade de transação pelo 

requerido, conforme informado na contestação, DEIXO de designar 

audiência de conciliação. INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo legal. CUMPRA-SE. FRANCISCO 

JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN JUIZ SUBSTITUTO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010112-57.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOBRINHO BORGES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Consta nos presentes autos pedido de penhora por 

meio eletrônico realizado em desfavor da parte executada, ante o não 

pagamento voluntário do débito. Pois bem. In casu, a pretensão da parte 

exequente merece guarida. É sabido que a execução deve se processar 

pelo meio menos gravoso ao executado e, ainda, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. O artigo 854 do Código de Processo 

Civil permite 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 835, I, §1º 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. 835, I, § 1º, NCPC). No mesmo sentido: 

“Enunciado n. 13 do FONAJE: O bloqueio on-line de numerários é 

considerado para todos os efeitos como penhora a partir do depósito 

judicial, dispensando-se a lavratura do termo e intimando-se o devedor da 

constrição. No caso de revelia, imprescindível é a intimação pessoal do 

devedor, excetuando-se a intimação por edital, quando não encontrado.” I. 

Ante o exposto, com base nos artigos 835, I, §1º e 854 do NCPC, DEFIRO 

o pedido veiculado pela parte exequente, para o fim de autorizar a 

penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras da parte executada, L. L. CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ: 

09.595.153/0001-01 até o valor indicado (R$ 10.550,00), o que deverá ser 

efetivado por meio da penhora online, via BACEN JUD. II. 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. III. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome do executado, 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 do executado para os fins legais, que pode se dar na pessoa de 

seu advogado, ou, na falta deste, pessoalmente. IV. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010551-34.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

8010551-34.2016.8.11.0106 REQUERENTE: GUSTAVO ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A SENTENÇA Vistos 

em correição. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção 

de outras provas. Ainda, deve ser privilegiado o princípio da primazia do 

julgamento de mérito positivado no art. 4º do Código de Processo Civil, o 

qual determina que, havendo condições para que o processo seja julgado 

no mérito esta solução deve afastar outras que culminem em sentença 

terminativa. Passo ao exame do mérito. Pleiteia, a parte autora, 

indenização por danos morais em razão da inserção de seu nome em 

órgão de restrição de crédito, realizada pela ré, argumentando que não 

mantém relação jurídica com a mesma ou contraiu dívida que justifique sua 

negativação. A ré, por sua vez, alega que a autora contratou consigo a 

prestação dos serviços que geraram a cobrança (cheque especial), 

juntando aos autos cópia do contrato de adesão com a assinatura do 

autor (mov. 7959850) e extratos referentes aos gastos realizados com o 

crédito contratado. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados verifico que a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

cabia e comprovou que o débito que deu ensejo à anotação dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito são provenientes de serviços 

de fato contratados, inexistindo, portanto, razão para declarar a 

inexistência de débito e condenar a ré por danos morais. Neste sentido: 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por 

danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato 

constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos 

pelo banco réu de contrato de cartão de crédito assinado pela autora 

inadimplência caracterizada inscrição do nome dos devedores nos 

cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar 

a pretendida condenação em danos morais - sentença mantida recurso 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 1 6 3 1 5 2 5 2 0 1 1 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012). Quanto à alegação de que a comparação 

demanda perícia grafotécnica, o que afastaria a competência do juizado 

especial por caracterizar complexidade da causa, tem-se por totalmente 

descabida. Isso porque basta uma análise superficial das assinaturas da 

autora que constam dos autos: instrumento de procuração, declaração de 

hipossuficiência e cópia dos documentos pessoais, para se constatar que 

coincidem em todos seus elementos com aquela lançada no contrato, não 

sendo lógico supor que um estelionatário habilidoso tenha copiado a 

assinatura para realizar contrato e obter lucro ínfimo sobre a utilização de 

serviço não pago. Tal análise deve ser feita sob o paradigma de 

julgamento estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, os quais assim 

dispõem: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Por último, no caso em 

debate, denota-se que a Reclamante tenta se eximir de suas obrigações e 

induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código 

de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, buscando 

ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes precária de empresas que 

litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do 

processo como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que 

prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera 

despesas à parte ré com graves repercussões econômicas. No caso, a 

sanção merece reprovação ainda maior pois a parte autora veiculou 

diversas demandas idênticas (id. 7959865). Com esta conduta incide na 

previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil, 

justificando aplicação da multa acima do mínimo legal. Eis o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 
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18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO os 

pedidos formulados pela parte autora IMPROCEDENTES. CONDENO a 

autora à pena de litigância de má-fé no valor de 10% do valor corrigido da 

causa, a ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, CONDENO a autora 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo 

Civil. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não há nos autos qualquer 

elemento que justifique a concessão deste benefício, o qual, diga-se, deve 

ser exceção e não regra. P.R.I. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-65.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT0002895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010094-65.2017.8.11.0106 REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: H L CONSTRUTORA LTDA Vistos em correição. 

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerente não juntou 

documento pessoal e comprovante de endereço. Cabe à parte requerente 

trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do CPC. Portanto, INTIME-SE a parte 

requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal 

e comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Sendo assim, AGUARDE-SE a juntada do termo de audiência pela 

conciliadora, em seguida, RETORNEM os autos conclusos para 

deliberação quanto a homologação de acordo ou prosseguimento do feito. 

Caso o termo não seja juntado em até 05 (cinco) dias da realização da 

audiência, INTIME-SE a conciliadora para que o faça, com urgência, em 

atenção ao princípio da celeridade que orienta os processos no juizado. 

CUMPRA-SE. Novo São Joaquim/MT, 17 de julho de 2017. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-02.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SANTANA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010040-02.2017.8.11.0106 REQUERENTE: DEBORA SANTANA 

DE LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos em correição. 

Audiência já designada, conforme evento de nº. 10957639. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte requerente juntou documento pessoal 

ilegível e deixou de juntar comprovante de endereço. Cabe à parte 

requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos 

pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse e 

capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa aferir 

a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, documento pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em 

seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário 

com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. CUMPRA-SE. Novo São Joaquim/MT, 17 de julho de 2017. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-70.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILTON DE SOUZA E SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010029-70.2017.8.11.0106 REQUERENTE: LUCIANA ALVES 

MORAIS REQUERIDO: ADEILTON DE SOUZA E SILVA - ME Vistos em 

correição. Compulsando os autos, observa-se que a parte requerente 

juntou documento pessoal pela metade e comprovante de endereço de 

terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. 

Portanto, INTIME-SE a parte requerente para juntar, no prazo de 15 

(quinze) dias, documento pessoal completo e comprovante de endereço 

atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Verifico dos andamentos processuais 

registrados que há audiência de tentativa de conciliação designada para 

data próxima. Sendo assim, AGUARDE-SE a juntada do termo de audiência 

pela conciliadora, em seguida, RETORNEM os autos conclusos para 

deliberação quanto a homologação de acordo ou prosseguimento do feito. 

Caso o termo não seja juntado em até 05 (cinco) dias da realização da 

audiência, INTIME-SE a conciliadora para que o faça, com urgência, em 

atenção ao princípio da celeridade que orienta os processos no juizado. 

CUMPRA-SE. Novo São Joaquim/MT, 18 de julho de 2017. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-22.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DORGENE MARTINS VALADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010416-22.2016.8.11.0106 REQUERENTE: DORGENE MARTINS 

VALADAO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos em correição. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, 

inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras provas. 

Pleiteia, a parte autora, revisão em seu contrato de empréstimo, bem como 

indenização pelos danos morais sofridos em razão dos juros abusivos 

cobrados. A ré, por sua vez, esclarece que a parte autora contratou 

serviço de Cartão de Crédito, destinando-se à compra de bens e serviços 

em estabelecimentos, bem como saques em dinheiro. Para tanto, a 

administradora do cartão reserva até 10% da margem consignável da 

parte autora paga o pagamento mínimo da fatura do cartão, devendo o 

restante ser pago via boleto bancário entregue em residência. A ré alega 

ainda que a dívida da parte autora não foi quitada, sendo mensalmente 

pago apenas o mínimo da fatura, não havendo que se falar em danos 

provenientes dos fatos narrados. Por tratar-se de relação de consumo, e 

a parte autora ser hipossuficiente tecnicamente, OPINO pelo deferimento 

da inversão do ônus da prova. Dos documentos acostados aos autos, 

verifica-se que a parte autora realizou saques nos valores de R$ 1.113,30 
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(25/06/2013), R$1.585,10 (12/11/2013, R$1.425,43 (02/06/2014 e 

R$540,00 (03/07/2014). Ainda, comprova-se o recebimento dos boletos 

complementares em sua residência, uma vez que a mesma juntou diversas 

faturas com boletos para pagamento em anexo. (ID7831484). A parte ré 

se desvencilhou de seu ônus comprovando a efetiva contratação dos 

serviços por meio de contrato de adesão juntado aos autos em ID7831525, 

onde consta a assinatura da parte autora, comprovando também a 

utilização dos serviços por meio de faturas e comprovantes de 

transferência de valores em ID 7831543. De outro lado, a parte autora não 

comprovou o pagamento integral das faturas, ou mesmo em valor superior 

ao pagamento mínimo, o que fez com que a dívida contraída com os 

saques não fosse quitada ou amortizada. Assim sendo, não há que se 

falar em revisão de contrato, uma vez que não houve financiamento ou 

empréstimo de valores, ocorrendo, de fato, saques do cartão de crédito e, 

com o pagamento mínimo das faturas, houve apenas o pagamento dos 

encargos pela utilização dos limites do cartão de crédito, não atingindo à 

dívida em si, que perdura ante o seu inadimplemento. Verifico ainda, que 

os encargos cobrados pela ré estão de acordo com a média praticada no 

mercado nacional, não cabendo ao Judiciário intervir nesta relação, sob 

pena de desbalanceamento da relação estabelecida. A respeito da 

alegação da parte autora de que não sabe o quanto deve, nem o 

percentual dos encargos cobrados, basta que a mesma se atente às 

faturas mensais que lhe são enviadas, onde constam todos os custos e 

saldo devedor para fins de adimplemento. Assim, não havendo 

irregularidades passíveis de causar nulidade na contratação dos bens e 

serviços, bem como a ausência de cobranças excessivas. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela 

parte autora. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-69.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANEUSINHA PERES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010484-69.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ANEUSINHA PERES 

DE SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, Lei 9.099/99. As partes 

firmaram acordo extrajudicial, conforme documento juntado no evento ID 

7832494. Para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, OPINO 

PELA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência a extinção do presente feito com fundamento no disposto 

no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Conforme se verifica 

dos autos, a parte ré comprovou o cumprimento do acordo no evento de ID 

7832501. Havendo irregularidades, deverá a parte requerida 

manifestar-se nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010485-54.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO PRADO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO)

 

REQUERENTE: DIONISIO PRADO DE CARVALHO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S/A Processo: 8010485-54.2016.8.11.0106 Vistos em 

correição. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Verifica-se que as partes entabularam acordo envolvendo a desistência 

da presente demanda, conforme documento de ID 7832548 devidamente 

assinado pelo procurador da parte autora. Nos juizados especiais cíveis, a 

desistência da parte requerente independe de anuência da parte requerida 

mesmo que já citada. Assim, nos termos do Enunciado nº 90 do Fonaje, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA requerida pela parte 

autora, extinguindo o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, VII do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010611-07.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

AXSELWEIDE GOMES DILLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON CARLOS LAMBERT OAB - MT0020642A (ADVOGADO)

 

REQUERENTE: AXSELWEIDE GOMES DILLMANN REQUERIDO: INFOBARRA 

SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - EPP PROCESSO: 

8010611-07.2016.8.11.0106 Vistos em correição. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Verifica-se que a parte 

requerente protocolou pedido de desistência em evento de ID 7834520. 

Nos juizados especiais cíveis, a desistência da parte requerente 

independe de anuência da parte requerida mesmo que já citada. Assim, 

nos termos do Enunciado nº 90 do Fonaje, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

DA DESISTÊNCIA requerida pela parte autora, extinguindo o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto 

Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-84.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANEUSINHA PERES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010483-84.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ANEUSINHA PERES 

DE SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Verifica-se que as partes entabularam acordo envolvendo a desistência 

da presente demanda, conforme documento de ID 7959419 devidamente 

assinado pelo procurador da parte autora. Nos juizados especiais cíveis, a 

desistência da parte requerente independe de anuência da parte requerida 

mesmo que já citada. Assim, nos termos do Enunciado nº 90 do Fonaje, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA requerida pela parte 

autora, extinguindo o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, VII do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010486-39.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO PRADO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010486-39.2016.8.11.0106 REQUERENTE: DIONISIO PRADO DE 

CARVALHO REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, Lei 9.099/99. As partes 

firmaram acordo extrajudicial, conforme documento juntado no evento ID 

7959445. Para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, OPINO 

PELA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência a extinção do presente feito com fundamento no disposto 

no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Já houve comprovação 

do cumprimento do acordo pela parte requerida conforme se depreende 

dos documentos juntados em ID7959451. Deverá a parte autora 

manifestar-se sobre possíveis irregularidades no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo 

Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na 

decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO 

a sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010498-53.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIVINO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010498-53.2016.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS DIVINO 

VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Processo 

8010498-53.2016.8.11.0106 SENTENÇA Vistos em correição. Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, 

inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras provas. 

Ainda, deve ser privilegiado o princípio da primazia do julgamento de mérito 

positivado no art. 4º do Código de Processo Civil, o qual determina que, 

havendo condições para que o processo seja julgado no mérito esta 

solução deve afastar outras que culminem em sentença terminativa. Neste 

ponto, OPINO, pelo não acolhimento do pedido de desistência, uma vez 

que há nos autos indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE. Passo ao exame do mérito. Pleiteia, a 

parte autora, indenização por danos morais em razão da inserção de seu 

nome em órgão de restrição de crédito realizada pela ré, argumentando 

que não mantém relação jurídica com a mesma ou contraiu dívida que 

justifique sua negativação. A ré, por sua vez, alega que a autora 

contratou consigo a prestação dos serviços que geraram a cobrança, 

juntando aos autos cópia da cédula de crédito bancário empréstimo 

pessoal, devidamente assinado pela parte autora, conforme documentos 

de ID 7959519. Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

verifico que a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e 

comprovou que o débito que deu ensejo à anotação dos dados da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito é proveniente de serviços de fato 

contratados, inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência de 

débito e condenar a ré por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória 

de Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pela autora inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Não houve 

qualquer impugnação aos documentos juntados pela parte ré. Por último, 

no caso em debate, denota-se que a autora tenta se eximir de suas 

obrigações e tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do 

Novo Código de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, 

buscando ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes precária de 

empresas que litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, 

utilizando-se do processo como meio de buscar lucro fácil, em postura 

reprovável que prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema 

jurisdicional e gera despesas à parte ré com graves repercussões 

econômicas. Com esta conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e 

V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 
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18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora. 

OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no 

valor de 5% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, 

na forma do artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. OPINO PELO 

INDEFERIMENTO do pedido de justiça gratuita, pois, não há nos autos 

qualquer elemento que justifique a concessão deste benefício, o qual, 

diga-se, deve ser exceção e não regra. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. CUMPRA-SE. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010530-58.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, e 

do Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono o presente processo, a fim de 

intimar o(a) Recorrido(a) para que apresente, querendo, contrarrazões no 

prazo de dez dias. Novo São Joaquim, 25 de dezembro de 2017. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-19.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010552-19.2016.8.11.0106 REQUERENTE: GUSTAVO 

ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos em correição. CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral 

cumprimento das determinações proferidas em sentença (Id. 7833767), 

promovendo as anotações eventualmente necessárias. Havendo qualquer 

requerimento pelas partes INTIME-SE a parte contrária para que se 

manifeste e, e seguida, retornem os autos conclusos para deliberação, 

caso contrário, ARQUIVE-SE o feito com baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010582-54.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY ROSA AVELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010582-54.2016.8.11.0106 REQUERENTE: WARLEY ROSA 

AVELAR REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos em correição. 

Tendo em vista a manifestação do advogado da parte autora em audiência 

de conciliação, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para autora justificar 

sua ausência na audiência, INTIME-SE. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010584-24.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAINE PEREIRA DA SILVA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT0012715A (ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO AUAD DE GOMES OAB - GO0014680A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010584-24.2016.8.11.0106 REQUERENTE: GEOVAINE PEREIRA 

DA SILVA PIMENTA REQUERIDO: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS PLASTICOS LTDA Vistos em correição. INTIME-SE o 

executado para que efetue o pagamento, conforme Id. 9353302, ou 

comprove que já o fez, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir a 

multa de 10% (dez por cento), preconizada no art. 523, § 1, do C.P.C. 

Após a manifestação, ou sem ela, INTIME-SE o exequente para que 

requeira o que de direito em termos de prosseguimento da execução dos 

valores pendentes. Havendo o pagamento por parte da executada e 

concordância com os valores pela exequente, EXPEÇA-SE alvará em 

favor do advogado da parte autora para levantamento dos valores, nos 

termos solicitados. Em seguida, conclusos para deliberação. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-39.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILY VALERIA DA SILVA AKERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS MARANATA LTDA - EPP (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

LIRIO DO CAMPO CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010680-39.2016.8.11.0106 REQUERENTE: KAMILY VALERIA 

DA SILVA AKERLEY REQUERIDO: TECIDOS MARANATA LTDA - EPP, 

LOJAS AVENIDA LTDA, LIRIO DO CAMPO CONFECCOES LTDA - EPP 

Vistos em correição. CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral 

cumprimento das determinações proferidas em sentença (Id. 7835025), 
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promovendo as anotações eventualmente necessárias. Havendo qualquer 

requerimento pelas partes INTIME-SE a parte contrária para que se 

manifeste e, e seguida, retornem os autos conclusos para deliberação, 

caso contrário, ARQUIVE-SE o feito com baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-56.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010028-56.2015.8.11.0106 REQUERENTE: MAIRA GOMES 

DUARTE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. 

CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral cumprimento das 

determinações proferidas em sentença (Id. 7765631), promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. É cabível a condenação em custas 

processuais por não comparecimento injustificado da parte autora na 

audiência de conciliação dos juizados especiais cíveis, conforme dispõem 

o art. 51, inciso I e §2º, da Lei 9.099 e enunciado 48 do FONAJE. Tal 

condenação impede que a parte autora veicule novamente a demanda sem 

o recolhimento das custas nas quais foi condenado em virtude da 

contumácia. Sendo assim, não havendo requerimentos pendentes de 

análise, ARQUIVE-SE o presente feito com baixas e anotações de estilo, 

mantendo-se o controle para cobrança das custas, caso o autor se 

socorra novamente ao judiciário veiculando a mesma demanda. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-51.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO JOSE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010233-51.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ANTONIO 

APARECIDO JOSE BORGES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

em correição. CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral cumprimento 

das determinações proferidas em sentença (Id. 7958570), promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. É cabível a condenação em custas 

processuais por não comparecimento injustificado da parte autora na 

audiência de conciliação dos juizados especiais cíveis, conforme dispõem 

o art. 51, inciso I e §2º, da Lei 9.099 e enunciado 48 do FONAJE. Tal 

condenação impede que a parte autora veicule novamente a demanda sem 

o recolhimento das custas nas quais foi condenado em virtude da 

contumácia. Sendo assim, não havendo requerimentos pendentes de 

análise, ARQUIVE-SE o presente feito com baixas e anotações de estilo, 

mantendo-se o controle para cobrança das custas, caso o autor se 

socorra novamente ao judiciário veiculando a mesma demanda. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-95.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JUNIOR DANTAS PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (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):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010049-95.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ELTON JUNIOR 

DANTAS PEIXOTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em correição. CERTIFIQUE, a 

Secretaria, se houve o integral cumprimento das determinações proferidas 

em sentença (Id. 8348685), promovendo as anotações eventualmente 

necessárias. É cabível a condenação em custas processuais por não 

comparecimento injustificado da parte autora na audiência de conciliação 

dos juizados especiais cíveis, conforme dispõem o art. 51, inciso I e §2º, 

da Lei 9.099 e enunciado 48 do FONAJE. Tal condenação impede que a 

parte autora veicule novamente a demanda sem o recolhimento das custas 

nas quais foi condenado em virtude da contumácia. Sendo assim, não 

havendo requerimentos pendentes de análise, ARQUIVE-SE o presente 

feito com baixas e anotações de estilo, mantendo-se o controle para 

cobrança das custas, caso o autor se socorra novamente ao judiciário 

veiculando a mesma demanda. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-95.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JUNIOR DANTAS PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Numero do Processo: 8010049-95.2016.8.11.0106 Polo Ativo: ELTON 

JUNIOR DANTAS PEIXOTO Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verificou-se a ausência injustificada do autor à audiência de conciliação, 

conforme termo de audiência no evento ID 7769580. Tal ato a implica na 

extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que a desídia da 

parte autora se revela verdadeiro abandono da causa. Nesse sentido: Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 

51, I. da Lei 9.099, de 26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído” (RJE, 2:108). A questão foi pacificada com a edição do 

enunciado nº 20 no Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), 

determinando como obrigatório o comparecimento pessoal da parte às 

audiências, nestes termos: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. DISPOSITIVO I. Diante do exposto, OPINO PELO JULGAMENTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO do processo, com fundamento no artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95, ante a ausência do autor a audiência de 

conciliação; II. OPINO PELA CONDENAÇÃO do autor em custas e 

despesas processuais, conforme entendimento explicitado no Enunciado 

nº 28 do FONAJE; III. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de estilo. P.R.I. CUMPRA-SE. Novo São Joaquim/MT, 

08 de Junho de 2017. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010750-56.2016.8.11.0106
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Parte(s) Polo Ativo:

LARISA TAMARA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010750-56.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LARISA TAMARA 

BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. CERTIFIQUE, a 

Secretaria, se houve o integral cumprimento das determinações proferidas 

em sentença (Id. 8348947), promovendo as anotações eventualmente 

necessárias. É cabível a condenação em custas processuais por não 

comparecimento injustificado da parte autora na audiência de conciliação 

dos juizados especiais cíveis, conforme dispõem o art. 51, inciso I e §2º, 

da Lei 9.099 e enunciado 48 do FONAJE. Tal condenação impede que a 

parte autora veicule novamente a demanda sem o recolhimento das custas 

nas quais foi condenado em virtude da contumácia. Sendo assim, não 

havendo requerimentos pendentes de análise, ARQUIVE-SE o presente 

feito com baixas e anotações de estilo, mantendo-se o controle para 

cobrança das custas, caso o autor se socorra novamente ao judiciário 

veiculando a mesma demanda. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010750-56.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LARISA TAMARA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010750-56.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LARISA TAMARA 

BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verificou-se a ausência injustificada do autor à audiência de conciliação, 

conforme termo de audiência no evento ID 7835977, ausente qualquer 

justificativa. Tal ato a implica na extinção do processo sem resolução do 

mérito, uma vez que a desídia da parte autora se revela verdadeiro 

abandono da causa. Nesse sentido: Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, I. da Lei 9.099, de 

26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído” (RJE, 

2:108). A questão foi pacificada com a edição do enunciado nº 20 no 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), determinando como 

obrigatório o comparecimento pessoal da parte às audiências, nestes 

termos: O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. DISPOSITIVO I. 

Diante do exposto, OPINO PELO JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO do processo, com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95, ante a ausência do autor a audiência de conciliação; II. OPINO 

PELA CONDENAÇÃO do autor em custas e despesas processuais, 

conforme entendimento explicitado no Enunciado nº 28 do FONAJE; III. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I. CUMPRA-SE. Novo São Joaquim/MT, 08 de 

Junho de 2017. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010488-09.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010488-09.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JAIME DE SOUZA 

PEREIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral cumprimento das 

determinações proferidas em sentença (Id. 8349262), promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. Havendo qualquer requerimento 

pelas partes INTIME-SE a parte contrária para que se manifeste e, e 

seguida, retornem os autos conclusos para deliberação, caso contrário, 

ARQUIVE-SE o feito com baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010488-09.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010488-09.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JAIME DE SOUZA 

PEREIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, Lei 9.099/99. As partes compuseram 

acordo extrajudicial encartado nos autos no evento de ID 7832581. 

Conforme se verifica em petição de ID 7832616, a requerida juntou o 

devido comprovante da quitação do acordo nos processo de nº 

8 0 1 0 4 8 8 - 0 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  –  8 0 5 1 4 8 1 - 2 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1  – 

8 0 5 1 4 3 2 - 7 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1  –  8 0 1 0 4 8 9 - 9 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  e 

8010487-24.2016.8.11.0106, realizado em 26/08/2016 às 12h10min09seg, 

com CTRL nº 829254580000182. Tratando-se de transferência diferente 

d a q u e l a  q u e  s e r v i u  p a r a  q u i t a ç ã o  n o s  p r o c e s s o s 

8 0 1 0 4 6 8 - 1 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 1 0 6  –  8 0 1 0 4 7 3 - 4 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  – 

8 0 1 0 4 7 0 - 8 5 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 1 0 6  –  8 0 1 0 4 6 2 - 1 1 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 1 0 6  e 

8010469-03.2016.8.11.0106, que foi realizada em 03/08/2016 às 

15h50min47seg, com CTRL nº 229257763000636. Assim, não assiste 

razão ao requerente na aplicação da multa penal entabulada pelas partes. 

Para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do referido acordo, em conformidade 

com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, 

OPINO pela extinção do presente feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Por tratar-se de 

transferência direta à conta do procurador da autora, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e inexistindo requerimentos pendentes, ARQUIVE-SE o 

feito com as anotações de praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Novo São Joaquim/MT, 08 de Junho de 2017. Sérgio Tsutomu 

Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010718-51.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JANIERICA CARLA FERREIRA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010718-51.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JANIERICA CARLA 

FERREIRA OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. 

CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral cumprimento das 

determinações proferidas em sentença (Id. 8349731), promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. Havendo qualquer requerimento 

pelas partes INTIME-SE a parte contrária para que se manifeste e, e 

seguida, retornem os autos conclusos para deliberação, caso contrário, 

ARQUIVE-SE o feito com baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010718-51.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JANIERICA CARLA FERREIRA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010718-51.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JANIERICA CARLA 

FERREIRA OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, Lei 9.099/99. As partes 

firmaram acordo extrajudicial, conforme termo de Audiência juntado no 

evento ID 7835502. Para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência a extinção do presente feito com fundamento no disposto 

no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Deverá a parte 

requerida comprovar o pagamento do valor acordado até o prazo 

estipulado em acordo, sob pena de EXECUÇÃO FORÇADA na forma da lei. 

Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE. Havendo comprovação do 

depósito em conta judicial, expeça-se o competente ALVARÁ JUDICIAL em 

favor do autor. Após, certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se o feito, com as anotações de praxe. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Novo São Joaquim/MT, 12 de Junho 

de 2017. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise 

do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010722-88.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAMERSON DIEGO JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-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):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010722-88.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JAMERSON DIEGO 

JOSE DE BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. CERTIFIQUE, 

a Secretaria, se houve o integral cumprimento das determinações 

proferidas em sentença (Id. 8349774), promovendo as anotações 

eventualmente necessárias. Havendo qualquer requerimento pelas partes 

INTIME-SE a parte contrária para que se manifeste e, e seguida, retornem 

os autos conclusos para deliberação, caso contrário, ARQUIVE-SE o feito 

com baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010722-88.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAMERSON DIEGO JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010722-88.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JAMERSON DIEGO 

JOSE DE BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, Lei 9.099/99. As partes firmaram acordo 

extrajudicial, conforme termo de Audiência juntado no evento ID 7835580. 

Para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, mediante sentença, em conformidade com 

o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência a extinção 

do presente feito com fundamento no disposto no art. 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Deverá a parte requerida comprovar o 

pagamento do valor acordado até o prazo estipulado em acordo, sob pena 

de EXECUÇÃO FORÇADA na forma da lei. Transcorrido o prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE. Havendo comprovação do depósito em conta judicial, 

expeça-se o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor do autor. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Novo São Joaquim/MT, 12 de Junho de 2017. Sérgio Tsutomu 

Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010735-87.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010735-87.2016.8.11.0106 REQUERENTE: PATRICIA LEITE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos em correição. CERTIFIQUE, a Secretaria, 

se houve o integral cumprimento das determinações proferidas em 

sentença (Id. 8349813), promovendo as anotações eventualmente 

necessárias. Havendo qualquer requerimento pelas partes INTIME-SE a 

parte contrária para que se manifeste e, e seguida, retornem os autos 

conclusos para deliberação, caso contrário, ARQUIVE-SE o feito com 

baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010735-87.2016.8.11.0106
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Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010735-87.2016.8.11.0106 REQUERENTE: PATRICIA LEITE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, Lei 9.099/99. As partes firmaram acordo extrajudicial, 

conforme termo de Audiência juntado no evento ID 7835794. Para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, mediante sentença, em conformidade com 

o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência a extinção 

do presente feito com fundamento no disposto no art. 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Deverá a parte requerida comprovar o 

pagamento do valor acordado até o prazo estipulado em acordo, sob pena 

de EXECUÇÃO FORÇADA na forma da lei. Transcorrido o prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE. Havendo comprovação do depósito em conta judicial, 

expeça-se o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor do autor. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Novo São Joaquim/MT, 12 de Junho de 2017. Sérgio Tsutomu 

Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010737-57.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010737-57.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FRANCISCO 

RIBEIRO GOMES REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos em correição. CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o 

integral cumprimento das determinações proferidas em sentença (Id. 

8349882), promovendo as anotações eventualmente necessárias. 

Havendo qualquer requerimento pelas partes INTIME-SE a parte contrária 

para que se manifeste e, e seguida, retornem os autos conclusos para 

deliberação, caso contrário, ARQUIVE-SE o feito com baixas e anotações 

de praxe. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010737-57.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010737-57.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FRANCISCO 

RIBEIRO GOMES REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, Lei 

9.099/99. As partes firmaram acordo extrajudicial, conforme termo de 

Audiência juntado no evento ID 7835858. Para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei 

n. 9.099/95, e, em consequência a extinção do presente feito com 

fundamento no disposto no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Deverá a parte requerida comprovar o pagamento do valor acordado até o 

prazo estipulado em acordo, sob pena de EXECUÇÃO FORÇADA na forma 

da lei. Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE. Havendo 

comprovação do depósito em conta judicial, expeça-se o competente 

ALVARÁ JUDICIAL em favor do autor. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Novo São 

Joaquim/MT, 12 de Junho de 2017. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz 

Leigo Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na 

decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO 

a sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010593-83.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FERREIRA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010593-83.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ELZA FERREIRA 

DOS SANTOS COSTA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em 

correição. CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral cumprimento das 

determinações proferidas em sentença (Id. 8350074), promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. Havendo qualquer requerimento 

pelas partes INTIME-SE a parte contrária para que se manifeste e, e 

seguida, retornem os autos conclusos para deliberação, caso contrário, 

ARQUIVE-SE o feito com baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010593-83.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FERREIRA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010593-83.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ELZA FERREIRA 

DOS SANTOS COSTA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/99. Foi relatado em 

audiência conciliatória que foi celebrado acordo entre as partes onde a 

autora renuncia os direitos deste processo. A renúncia se diferencia da 

desistência quanto às suas consequências, uma vez que a renúncia faz 

coisa julgada sobre as pretensões da ação. Sendo assim, com fulcro no 

artigo 487, III,”c”, do Código de Processo Civil, e art. 51 da Lei 9.099/95 

HOMOLOGO A RENUNCIA E JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 375 de 760



Lei n.º 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas 

e anotações de estilo. P.R.I. CUMPRA-SE. Novo São Joaquim/MT, 09 de 

Junho de 2017. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-90.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO RIBEIRO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010017-90.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LUIS PAULO 

RIBEIRO MENEZES REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral cumprimento das 

determinações proferidas em sentença (Id. 8350496), promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. Havendo qualquer requerimento 

pelas partes INTIME-SE a parte contrária para que se manifeste e, e 

seguida, retornem os autos conclusos para deliberação, caso contrário, 

ARQUIVE-SE o feito com baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-90.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO RIBEIRO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010017-90.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LUIS PAULO 

RIBEIRO MENEZES REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de embargos 

de declaração opostos pelo requerente alegando que deveria ter sido 

dado a oportunidade de apresentação do extrato de consulta ao 

SPC/SERASA legível. Sem razão o embargante eis que, conforme 

determina o art. 320 do CPC a petição inicial deve conter todos 

documentos indispensáveis à sua propositura, sendo possível a juntada 

posterior à propositura da ação apenas no caso de se tratar de 

documento novo conforme art. 435 do CPC. Portanto, cabia à parte autora 

atuar de forma diligente, trazendo aos autos com a inicial todos os 

documentos necessários a evidenciar o direito pleiteado. Verifica-se, 

assim, a ausência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade que 

justifique o acolhimento dos embargos, tratando, a questão, de aspecto 

meritório do processo, razão pela qual a sentença deve ser mantida por 

seus próprios fundamentos. Isto posto, OPINO PELO RECEBIMENTO DO 

RECURSO E JULGAMENTO PELO NÃO ACOLHIMENTO, mantendo-se a 

sentença nos exatos termos em que foi prolatada. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-90.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO RIBEIRO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, e 

do Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono o presente processo, a fim de 

intimar o(a) Recorrido(a) para que apresente, querendo, contrarrazões no 

prazo de dez dias. Novo São Joaquim, 26 de dezembro de 2017. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010555-71.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010555-71.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FERNANDO ROSA 

DA SILVA REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. 

CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral cumprimento das 

determinações proferidas em sentença (Id. 8350773), promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. Havendo qualquer requerimento 

pelas partes INTIME-SE a parte contrária para que se manifeste e, e 

seguida, retornem os autos conclusos para deliberação, caso contrário, 

ARQUIVE-SE o feito com baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010555-71.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010555-71.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FERNANDO ROSA 

DA SILVA REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 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, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

ação objetivando a “transferência de jurisdição estadual veicular e 

indenização por danos morais e materiais”. Narra o autor que em 

13/01/2016 requereu a transferência de “jurisdição” de seu veículo, para 

transferi-lo da jurisdição de Goiás para a jurisdição de Mato Grosso. 

Posteriormente, vendeu seu veículo, mas ao pegar os documentos do 

mesmo, foi surpreendido pela noticia de que não havia sido providenciada 

a transferência de jurisdição. No dia 28/04/2016 fez um novo requerimento 
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pedindo a transferência de jurisdição. Sem resposta, requereu novamente 

junto ao Chefe da Agencia Municipal de Trânsito a transferência em 

03/05/2016. Em sede de contestação, alega a requerida que estava 

apenas cumprindo a lei, auditando os documentos do processo e, em 

razão da greve deflagrada por seus servidores acabou atrasando na 

entrega dos mesmos. Em parte da contestação faz menção ao pagamento 

de IPVA, o que não tem relação com a presente demanda. Em que pesem 

as alegações da requerida, não trouxe aos autos motivo justo para o 

atraso injustificado de seis meses para análise do processo de 

transferência da documentação, eis que, devidamente comprovado pelo 

autor que o referido processo foi instaurado em 13/01/2016, sendo 

concluído apenas em 26/09/2016 por força de decisão judicial. Os artigos 

186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Entretanto, no caso, 

embora demonstrado o direito à transferência requerida, a qual, diga-se, já 

foi realizada mediante decisão de antecipação de tutela concedida neste 

feito, não logrou o requerente demonstrar situação de dano moral. Carlos 

Roberto Gonçalves assim conceitua o dano moral: “Dano moral é o que 

atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de 

bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, 

intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, 

V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, 

tristeza, vexame e humilhação” (GONCALVES, 2009, p.359) Logo, não se 

deve interpretar os dissabores e contratempos comuns da vida moderna 

com o efetivo dano a direito imaterial que gere necessidade de reparação. 

Não se ignora o transtorno causado pela omissão do órgão público, 

tampouco as dificuldades enfrentadas pelo requerente em obter o 

provimento desejado, porém, tal situação não se revela lesiva à “honra, a 

dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc”, de forma tal que 

justifique a fixação de indenização. No mesmo sentido não restou provado 

o dano material, limitando-se o requerente em mencioná-lo como 

decorrente da perda de duas possíveis vendas, sem quantificá-lo ou 

trazer qualquer elemento de prova concreto que respalde suas alegações. 

Não comprovado, portanto, o dano material, o pedido deve ser julgado 

improcedente. Isto posto, opino pela confirmação da tutela antecipada 

concedida (transferência do veículo) e pela improcedência dos pedidos de 

danos materiais e morais, julgando-se o processo parcialmente 

procedente e extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95 c/c art 27. Da Lei nº 12.153/09. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-05.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA RODRIGUES DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-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):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010098-05.2017.8.11.0106 REQUERENTE: EMILIA RODRIGUES 

DOURADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em correição. Verifico que não foi juntado aos autos 

termo de audiência de conciliação, a qual, segundo consta dos 

andamentos processuais, já teria sido realizada. Sendo assim, DETERMINO 

à conciliadora que junte o respectivo termo no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sendo assim, AGUARDE-SE a juntada do termo de audiência pela 

conciliadora, em seguida, RETORNEM os autos conclusos para 

deliberação quanto ao prosseguimento do feito. Caso o termo não seja 

juntado em até 05 (cinco) dias da realização da audiência, INTIME-SE a 

conciliadora para que o faça, com urgência, em atenção ao princípio da 

celeridade que orienta os processos no juizado. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-73.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-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):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010626-73.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FLAVIO FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Compulsando os 

autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante de endereço de 

terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os 

documentos pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse 

e capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa 

aferir a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. 

Assim sendo, INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-35.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010635-35.2016.8.11.0106 REQUERENTE: KARINE MOREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante 

de endereço insuficiente, tendo em vista que a Xerox contida no Id. 

7960051 esta incompleta. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 

320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE o requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. RETORNEM os autos conclusos para 

sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 
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Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010646-64.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010646-64.2016.8.11.0106 REQUERENTE: GUTEMBERG DOS 

SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 

320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE o requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Sem prejuízo, verifico que não foi juntado 

aos autos termo de audiência de conciliação, a qual, segundo consta dos 

andamentos processuais, já teria sido realizada. Sendo assim, DETERMINO 

à conciliadora que junte o respectivo termo no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sendo assim, AGUARDE-SE a juntada do termo de audiência pela 

conciliadora, em seguida, RETORNEM os autos conclusos para 

deliberação quanto à homologação de acordo ou prosseguimento do feito. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-82.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PERES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar pessoalmente a parte 

Credora para que manifeste quanto ao prosseguimento o feito no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção do processo e arquivamento dos autos. 

Novo São Joaquim, 2 de janeiro de 2018. WILMAR BARBOSA CRUZ 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-76.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SOARES JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência redesignada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 19/02/2018 Hora: 08:00, a ser realizada na sede do 

Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000 Novo São Joaquim, 5 de 

janeiro de 2018. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-46.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010104-46.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ROSIMEIRE RAMOS 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

INTIME-SE a parte ré para que complemente o valor do pagamento, 

conforme id. 7770773, ou apresente impugnação, sob pena de execução 

forçada e incidência das sanções legais. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE alvará 

em favor do advogado da parte autora para levantamento dos valores 

incontroversos já depositados. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000022-41.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA CAIXETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 19/02/2018 Hora: 08:30 , a ser realizada na sede do 

Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000 Novo São Joaquim, 9 de 

janeiro de 2018. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-91.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DARCK SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

manifeste acerca dos documentos juntados no prazo de cinco dias. Novo 

São Joaquim, 9 de janeiro de 2018. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000043-17.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 1000043-17.2017.8.11.0106 REQUERENTE: REINALDO JOSE DE 

SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, proposta por REINALDO 

JOSE DE SOUZA, em face do SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme 

pauta da conciliadora. Se já tiver sido designada, para que compareçam. 

Caso a parte requerida não tenha interesse na referida audiência deve se 

manifestar com antecedência mínima de 10 (dez) dias, nos termos do art. 

334, § 5º do NCPC. CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do inteiro teor da inicial e 

da audiência designada para, querendo, apresentar resposta no prazo e 

forma legais (CPC, art. 335), alertando-o de que a inércia importará em 

decretação de revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE 

o (a) autor (a), cientificando-o (a) de que a ausência injustificada na 

audiência ensejará a extinção do processo e condenação nas custas 

processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000043-17.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 05/03/2018 Hora: 08:30 , a ser realizada na sede do 

Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000 Novo São Joaquim, 18 de 

janeiro de 2018. THALITA ARAUJO DOS SANTOS CRUZ Gestor de 

Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010112-57.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOBRINHO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Vistos em correição. Consta nos presentes autos pedido de penhora por 

meio eletrônico realizado em desfavor da parte executada, ante o não 

pagamento voluntário do débito. Pois bem. In casu, a pretensão da parte 

exequente merece guarida. É sabido que a execução deve se processar 

pelo meio menos gravoso ao executado e, ainda, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. O artigo 854 do Código de Processo 

Civil permite 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 835, I, §1º 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. 835, I, § 1º, NCPC). No mesmo sentido: 

“Enunciado n. 13 do FONAJE: O bloqueio on-line de numerários é 

considerado para todos os efeitos como penhora a partir do depósito 

judicial, dispensando-se a lavratura do termo e intimando-se o devedor da 

constrição. No caso de revelia, imprescindível é a intimação pessoal do 

devedor, excetuando-se a intimação por edital, quando não encontrado.” I. 

Ante o exposto, com base nos artigos 835, I, §1º e 854 do NCPC, DEFIRO 

o pedido veiculado pela parte exequente, para o fim de autorizar a 

penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras da parte executada, L. L. CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ: 

09.595.153/0001-01 até o valor indicado (R$ 10.550,00), o que deverá ser 

efetivado por meio da penhora online, via BACEN JUD. II. 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. III. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome do executado, 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 do executado para os fins legais, que pode se dar na pessoa de 

seu advogado, ou, na falta deste, pessoalmente. IV. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-45.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ENELICE GONCALVES TEIXEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Numero do 

Processo: 8010160-45.2017.8.11.0106 REQUERENTE: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVO SAO JOAQUIM, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a concessão de auxílio para tratamento de saúde 

em favor de GERALDA NEVES DA SILVA LIMA, em face do MUNICÍPIO DE 

NOVO SÃO JOAQUIM/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO. Narra a 

exordial que a paciente necessita, com urgência, de medicamento de uso 

contínuo por ser portadora de Epilepsia Focal, quais sejam: carbamazepina 

200mg, clobazam 20mg e topiramato 100mg, consoante receitas médicas 

anexadas ao processo. Segundo consta nos autos o Ministério Público 

enviou ofício requisitório aos requeridos, que forneceram os 

medicamentos por um determinado período, ocorre que deixaram de 

fornecer tais medicamentos por meio do Sistema Único de Saúde e até o 

momento não obteve se resposta quanto à retomada do fornecimento. 

Informa, o Ministério Público, que a paciente necessita urgentemente do 

fornecimento dos medicamentos mencionados e outros que porventura 

necessite em razão de sua doença, não dispondo de recursos para 

adquiri-los por iniciativa própria. Pugnou pelo deferimento da tutela 

provisória para garantir, liminarmente, a saúde da paciente, determinando 

que os requeridos providenciem imediatamente o fornecimento da terapia 

medicamentosa prescrita de acordo com documentos juntados aos autos. 

É o relato do necessário. Decido. Recebo a inicial pois preenchidos os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320, bem como por não incidir 

nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Passo à análise do 

pedido de tutela provisória de urgência. Pede-se o deferimento liminar da 

tutela provisória para que os entes públicos requeridos forneçam 

imediatamente a terapia necessitada pela Sra. Enelice, qual seja: 

carbamazepina 200mg, clobazam 20mg e topiramato 100mg, por ser 

portado de Epilepsia Focal com generalização secundária de longa data, 

secundária a neurocisticercose e refratária. Os documentos juntados aos 

autos evidenciam a probabilidade do direito, atestando a patologia da 

paciente e indicando os medicamentos pleiteados como necessários ao 

seu tratamento, sendo patente o risco de dano em virtude das 
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consequências que a falta destes podem acarretar à paciente. ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: DEFIRO a tutela provisória 

de urgência para DETERMINAR que os requeridos, MUNICÍPIO DE NOVO 

SÃO JOAQUIM-MT e ESTADO DE MATO GROSSO, forneçam à paciente os 

seguintes medicamentos: Carbamazepina 200mg, Clobazam 20mg e 

Topiramato 100mg, ou outro semelhante de mesma eficácia, assim 

atestado em documento médico, bem como outros medicamentos que se 

façam necessários com pedido veiculado pela parte nos autos e 

devidamente respaldado por documento médico, no prazo de 6 (seis) dias, 

sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que faço com fulcro no art. 536, § 

1º, c/c 497 do CPC CITEM-SE os requeridos, INTIMANDO-OS para que 

apresente resposta no prazo legal. Tendo em vista que a presente ação 

de obrigação de fazer trata de assistência à saúde, oficie-se, no prazo de 

48 horas, o Núcleo de Apoio Técnico - NAT para que preste informações 

relativas ao caso. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com 

urgência. FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN Juiz 

Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-03.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE MAGALHAES CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010124-03.2017.8.11.0106 REQUERENTE: JACKELINE 

MAGALHAES CHAGAS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA., CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, 

não sendo necessária a produção de outras provas. Ainda, deve ser 

privilegiado o princípio da primazia do julgamento de mérito positivado no 

art. 4º do Código de Processo Civil, o qual determina que, havendo 

condições para que o processo seja julgado no mérito esta solução deve 

afastar outras que culminem em sentença terminativa. Neste ponto, OPINO, 

pelo não acolhimento do pedido de extinção, uma vez que há nos autos 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, nos termos do Enunciado 

90 do FONAJE. Passo ao exame do mérito. Pleiteia, a parte autora, 

indenização por danos morais em razão da inserção de seu nome em 

órgão de restrição de crédito realizada pela ré, argumentando que não 

mantém relação jurídica com a mesma ou contraiu dívida que justifique sua 

negativação. A ré Lojas Avenida S/A, por sua vez, alega que a autora 

contratou consigo a prestação dos serviços que geraram a cobrança, 

juntando no corpo de sua contestação termo de adesão cartão Club +, 

Seguro Proteção da Sorte, Seguro Cartão Mais Protegido, e comprovantes 

de compra realizados pela autora, tudo devidamente assinado pela parte 

autora. Analisado o processo e os documentos a ele acostados verifico 

que a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e comprovou 

que o débito que deu ensejo à anotação dos dados da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito é proveniente de serviços de fato contratados, 

inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência de débito e 

condenar a ré por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pela autora inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Quanto à 

alegação de que a comparação demanda perícia grafotécnica, o que 

afastaria a competência do juizado especial por caracterizar complexidade 

da causa, tem-se por totalmente descabida. Isso porque basta uma análise 

superficial das assinaturas da autora que constam dos autos: instrumento 

de procuração e cópia dos documentos pessoais, para se constatar que 

coincidem em todos seus elementos com aquela lançada no contrato. Tal 

análise deve ser feita sob o paradigma de julgamento estabelecido nos 

arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, os quais assim dispõem: Art. 5º O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Não houve qualquer impugnação aos 

documentos juntados pela parte ré. Por último, no caso em debate, 

denota-se que a autora tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir 

em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. 

Isso porque veicula demanda temerária, buscando ludibriar o juízo e 

valer-se da defesa por vezes precária de empresas que litigam “em 

massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do processo 

como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que prejudica o 

funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera despesas à 

parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta conduta incide 

na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Em relação ao 

pedido contraposto realizado pela parte ré, restou efetivamente 

demonstrado a contratação dos serviços e inadimplemento dos boletos 

bancários. Desta forma, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte 

autora, a condenação ao pagamento pelos serviços prestados é matéria 

que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos 

pedidos formulados pela parte autora, e pelo JULGAMENTO PROCEDENTE 

do pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora no pagamento da 

dívida junto à requerida LOJAS AVENIDAS S/A, no valor de R$ 305,66 

(trezentos e cinco reais e sessenta e seis centavos). Os juros moratórios 

deverão ser no importe de 1% ao mês, e a correção monetária pelo INPC, 

tendo como termo inicial o vencimento da dívida. OPINO PELA 

CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no valor de 5% do 
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valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, na forma do 

artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora na forma do artigo 55 da Lei 

n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, 

do Novo Código de Processo Civil, devendo o valor ser pago à requerida 

LOJAS AVENIDAS S/A. OPINO PELO INDEFERIMENTO do pedido de justiça 

gratuita, pois, não há nos autos qualquer elemento que justifique a 

concessão deste benefício, o qual, diga-se, deve ser exceção e não 

regra. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. CUMPRA-SE. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010594-68.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010594-68.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARCOS 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 

correição. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção 

de outras provas. Ainda, deve ser privilegiado o princípio da primazia do 

julgamento de mérito positivado no art. 4º do Código de Processo Civil, o 

qual determina que, havendo condições para que o processo seja julgado 

no mérito esta solução deve afastar outras que culminem em sentença 

terminativa. Passo ao exame do mérito. Pleiteia, a parte autora, 

indenização por danos morais em razão da inserção de seu nome em 

órgão de restrição de crédito realizada pela ré, argumentando que não 

mantém relação jurídica com a mesma ou contraiu dívida que justifique sua 

negativação. A ré, por sua vez, alega que a parte autora contratou 

consigo a prestação dos serviços que geraram a cobrança, juntando aos 

autos cópia da proposta de abertura de conta e documentos pessoais (ID 

7834305). Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

verifico que a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e 

comprovou que o débito que deu ensejo à anotação dos dados da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito são provenientes de serviços de fato 

contratados, inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência de 

débito e condenar a ré por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória 

de Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pela autora inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Quanto à 

alegação de que a comparação demanda perícia grafotécnica, o que 

afastaria a competência do juizado especial por caracterizar complexidade 

da causa, tem-se por totalmente descabida. Isso porque basta uma análise 

superficial das assinaturas da autora que constam dos autos: instrumento 

de procuração e cópia dos documentos pessoais para se constatar que 

coincidem em todos seus elementos com aquela lançada no contrato, não 

sendo lógico supor que um estelionatário habilidoso tenha copiado a 

assinatura para realizar contrato e obter lucro ínfimo sobre a utilização de 

serviço não pago, uma vez que o débito resultante da inscrição é no valor 

de R$ 65,84. Tal análise deve ser feita sob o paradigma de julgamento 

estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, os quais assim dispõem: 

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas 

a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras 

de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Por último, no caso em debate, 

denota-se que a autora tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir 

em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. 

Isso porque veicula demanda temerária, buscando ludibriar o juízo e 

valer-se da defesa por vezes precária de empresas que litigam “em 

massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do processo 

como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que prejudica o 

funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera despesas à 

parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta conduta incide 

na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora. 

OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no 

valor de 5% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, 

na forma do artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. OPINO PELO 

INDEFERIMENTO do pedido de justiça gratuita, pois, não há nos autos 

qualquer elemento que justifique a concessão deste benefício, o qual, 

diga-se, deve ser exceção e não regra. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. CUMPRA-SE. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010721-06.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BALBINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010721-06.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MANOEL BALBINO 

DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção 

de outras provas. Em sua inicial alega a parte requerente que vem 

sofrendo cobranças indevidas pela requerida, o que resultou na 

negativação de seu nome junto ao cadastro de maus pagadores, sem a 

devida comunicação. Alega, ainda, inexistência de relação jurídica com a 

requerida. Sustenta que a negativação lhe impossibilitou realizar compras 

no comercio local, bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC 

Brasil constando a negativação da autora pela requerida. Em contestação 

a requerida expõe preliminares de mérito a serem analisadas, e, no mérito, 

alega exercício regular do direito a inscrição do débito no cadastro de 

inadimplentes, inexistindo dano moral. Pugnou também pela aplicação da 

Súmula 385 do STJ, uma vez que o requerente é devedor contumaz. 

PRELIMINARMENTE, OPINO pelo não acolhimento da preliminar de ausência 

de condição da ação, uma vez que a propositura não depende de prévio 

exaurimento das vias extra-judiciais, não devendo, o consumidor, suportar 

ônus de se socorrer às precárias e por vezes dificultosas formas de 

solução de problemas apresentados pelos fornecedores. A negativação 

dos dados da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. A requerida não trouxe aos autos qualquer 

prova de contratação ou prestação de serviços envolvendo o requerente 

bem como nenhum fato que exclua sua responsabilidade, enquanto a 

parte requerente logrou êxito na demonstração de prejuízo trazido pela 

requerida, uma vez que comprovou constar negativação contra seu nome 

promovido pela requerida, conforme documento de ID7835550. Assim, o 

apontamento dos dados da parte requerente nos órgãos de proteção 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida 

requerida como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

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

comprovada 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 e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A requerida agiu, portanto, de 

forma ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio moral da requerente, 

causando-lhe lesão à sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, 

que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se 

presume, conforme as regras de experiência comum. Quanto à aplicação 

da Súmula 385 do STJ, não há como se precisar se legítimas as inscrições 

preexistentes em nome do requerente, uma vez que as mesmas estão em 

discussão judicial. Assim sendo, verifico a inaplicabilidade da referida 

Súmula no presente processo. Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO 

PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR inexistentes as 

dívidas objeto da presente demanda, e CONDENAR a reclamada em 

obrigação de fazer consistente no cancelamento dos débitos, bem como 

das negativações a eles correspondentes. Sugiro a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Expeça-se ofício aos 

órgãos de proteção ao crédito para efetivo cumprimento desta sentença. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010728-95.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MANOELA PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010728-95.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LUCIANA 

MANOELA PEDROSA DA SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos 

em correição. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção 

de outras provas. Ainda, deve ser privilegiado o princípio da primazia do 

julgamento de mérito positivado no art. 4º do Código de Processo Civil, o 

qual determina que, havendo condições para que o processo seja julgado 

no mérito esta solução deve afastar outras que culminem em sentença 

terminativa. Passo ao exame do mérito. Pleiteia, a parte autora, 

indenização por danos morais em razão da inserção de seu nome em 

órgão de restrição de crédito realizada pela ré, argumentando que não 

mantém relação jurídica com a mesma ou contraiu dívida que justifique sua 

negativação. A ré, por sua vez, alega que a autora contratou consigo a 

prestação dos serviços que geraram a cobrança, juntando aos autos 

cópia da proposta de abertura de conta e serviços e documentos 

pessoais apresentados pela autora no momento da contratação. (ID 

7835675). Sendo que o débito que originou a restrição de crédito à autora 

decorreu da utilização do serviço de "AD", adiantamento ao depositante, 

devidamente previsto e contratado conforme documentos juntados. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados verifico que a ré 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e comprovou que o 

débito que deu ensejo à anotação dos dados da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito é proveniente de serviços de fato contratados, 

inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência de débito e 

condenar a ré por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pela autora inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Quanto à 

alegação de que a comparação demanda perícia grafotécnica, o que 

afastaria a competência do juizado especial por caracterizar complexidade 

da causa, tem-se por totalmente descabida. Isso porque basta uma análise 

superficial das assinaturas da autora que constam dos autos: instrumento 

de procuração e cópia dos documentos pessoais para se constatar que 

coincidem em todos seus elementos com aquela lançada nos contratos. 

Tal análise deve ser feita sob o paradigma de julgamento estabelecido nos 
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arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, os quais assim dispõem: Art. 5º O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Por último, no caso em debate, 

denota-se que a autora tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir 

em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. 

Isso porque veicula demanda temerária, buscando ludibriar o juízo e 

valer-se da defesa por vezes precária de empresas que litigam “em 

massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do processo 

como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que prejudica o 

funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera despesas à 

parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta conduta incide 

na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Em relação ao 

pedido contraposto pela parte ré, restou efetivamente demonstrado a 

contratação dos serviços por meio do contrato de ID 7835675, bem como 

a utilização dos serviços comprovados nos documentos de ID 7835681. 

Desta forma, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, a 

condenação ao pagamento pelos serviços recebidos é matéria que se 

impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos 

formulados pela parte autora, e pelo JULGAMENTO PROCEDENTE do 

pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora no pagamento da 

dívida junto ao banco requerido, no valor de R$ 107,75 (cento e sete mil 

reais e setenta e cinco centavos). OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora 

à pena de litigância de má-fé no valor de 5% do valor corrigido da causa, a 

ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, OPINO PELA 

CONDENAÇÃO da autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo 

Código de Processo Civil. OPINO PELO INDEFERIMENTO do pedido de 

justiça gratuita, pois, não há nos autos qualquer elemento que justifique a 

concessão deste benefício, o qual, diga-se, deve ser exceção e não 

regra. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. CUMPRA-SE. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-87.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAYLEVEN TECNOLOGIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010002-87.2017.8.11.0106 REQUERENTE: KAMILA SOUZA 

SILVA REQUERIDO: PAYLEVEN TECNOLOGIA S.A. Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos 

do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras 

provas. Pleiteia, a autora, indenização por danos morais e materiais em 

razão da desistência na aquisição de produtor oferecidos pela ré, 

informando que não foram devolvidos os valores pagos, gerando 

prejuízos de ordem materiais e morais. A ré, por sua vez, alega 

incompetência territorial ante ao Foro de eleição previsto na cláusula 9.7 

do contrato dos serviços. E, no mérito, informa inocorrência de qualquer 

ato ilícito capaz de gerar dano, uma vez que o negócio foi cancelado e os 

valores devolvidos em 08/09/2016, conforme documento de ID 8856536. 

Não houve qualquer impugnação aos documentos juntados pela parte ré. 

Em que pese à alegação de eleição de foro prevista no contrato, verifico 

que, dos fatos narrados, não houve a efetiva conclusão do negócio 

jurídico celebrado entre as partes, não podendo vigorar o referido contrato 

nesta relação, até por que, na sua cláusula 9.1.1 do contrato de ID 

8856356, aduz que: “A MERA COMPRA DO LEITOR NÃO IMPLICA A 

APROVAÇÃO DO CADASTRO”. Da análise dos autos, verifico que a ré 

comprovou fato extintivo da pretensão do autor, uma vez que houve 

efetivo cancelamento dos serviços e devolução dos valores pagos em 

tempo hábil, anterior, inclusive, à propositura da presente demanda. Neste 

ponto, denota-se que a autora tenta induzir em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Isso porque veicula demanda 

temerária, buscando ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes 

precária de empresas que litigam “em massa” para obter enriquecimento 

sem causa, utilizando-se do processo como meio de buscar lucro fácil, em 

postura reprovável que prejudica o funcionamento do já abarrotado 

sistema jurisdicional e gera despesas à parte ré com graves 

repercussões econômicas. Com esta conduta incide na previsão do art. 

80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora. 

OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no 
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valor de 5% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, 

na forma do artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. OPINO PELO 

INDEFERIMENTO do pedido de justiça gratuita, pois, não há nos autos 

qualquer elemento que justifique a concessão deste benefício, o qual, 

diga-se, deve ser exceção e não regra. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. CUMPRA-SE. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010725-43.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI CESAR FERREIRA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

8010725-43.2016.8.11.0106 REQUERENTE: DAVI CESAR FERREIRA 

COUTO REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos em 

correição. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção 

de outras provas. Ainda, deve ser privilegiado o princípio da primazia do 

julgamento de mérito, positivado no art. 4º do Código de Processo Civil, o 

qual determina que, havendo condições para que o processo seja julgado 

no mérito esta solução deve afastar outras que culminem em sentença 

terminativa. Passo ao exame do mérito. Pleiteia, a autora, indenização por 

danos morais em razão da inserção de seu nome em órgão de restrição 

de crédito, realizada pela ré, argumentando que não mantém relação 

jurídica com a mesma ou contraiu dívida que justifique sua negativação. A 

ré, por sua vez, alega que a parte autora contratou consigo a prestação 

dos serviços que geraram a cobrança, juntando aos autos cópia da 

proposta de abertura de conta e serviços e documentos pessoais 

apresentados pela parte autora no momento da contratação. (ID 8261194). 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados verifico que a ré 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e comprovou que o 

débito que deu ensejo à anotação dos dados da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito é proveniente de serviços de fato contratados, 

inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência de débito e 

condenar a ré por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pela autora inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Basta uma 

análise superficial das assinaturas lançadas nos documentos pessoais do 

autor e nos contratos juntados pela ré para se perceber a compatibilidade, 

sendo ilógico supor que um estelionatário habilidoso tenha falsificado a 

assinatura e contratado em nome do autor. Tal análise deve ser feita sob o 

paradigma de julgamento estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, os 

quais assim dispõem: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para 

determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar 

especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Por 

último, no caso em debate, denota-se que a parte autora tenta se eximir de 

suas obrigações e tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade 

dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 

do Novo Código de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, 

buscando ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes precária de 

empresas que litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, 

utilizando-se do processo como meio de buscar lucro fácil, em postura 

reprovável que prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema 

jurisdicional e gera despesas à parte ré com graves repercussões 

econômicas. Com esta conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e 

V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora. 

OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no 

valor de 5% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, 

na forma do artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. OPINO PELO 

INDEFERIMENTO do pedido de justiça gratuita, pois, não há nos autos 

qualquer elemento que justifique a concessão deste benefício, o qual, 

diga-se, deve ser exceção e não regra. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. CUMPRA-SE. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-21.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MONTEIRO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010526-21.2016.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS MONTEIRO 

MAGALHAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos 

do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras 

provas. Ainda, deve ser privilegiado o princípio da primazia do julgamento 

de mérito positivado no art. 4º do Código de Processo Civil, o qual 

determina que, havendo condições para que o processo seja julgado no 

mérito esta solução deve afastar outras que culminem em sentença 

terminativa. Neste ponto, OPINO, pelo não acolhimento do pedido de 

desistência, uma vez que há nos autos indícios de litigância de má-fé ou 

lide temerária, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE. Passo ao exame 

do mérito. Pleiteia, a parte autora, indenização por danos morais em razão 

da inserção de seu nome em órgão de restrição de crédito realizada pela 

ré, argumentando que não mantém relação jurídica com a mesma ou 

contraiu dívida que justifique sua negativação. A ré, por sua vez, alega 

que a parte autora contratou consigo a prestação dos serviços que 

geraram a cobrança, juntando aos autos cópia da cédula de crédito 

bancário – Financiamentos para aquisição de bens e/ou serviços, com a 

assinatura do autor em documentos de IDs 7959634- 7959638 e 7959641. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados verifico que a ré 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e comprovou que o 

débito que deu ensejo à anotação dos dados da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito é proveniente de serviços de fato contratados, 

inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência de débito e 

condenar a ré por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pela autora inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). É possível 

verificar ainda que a assinatura oposta no contrato de financiamento é 

idêntica da constante em documento de identidade da parte autora, não 

sendo necessária análise técnica para esta constatação. Tal análise deve 

ser feita sob o paradigma de julgamento estabelecido nos arts. 5º e 6º da 

Lei 9.099/95, os quais assim dispõem: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do 

bem comum. Não houve qualquer impugnação aos documentos juntados 

pela parte ré. Por último, no caso em debate, denota-se que a autora tenta 

se eximir de suas obrigações e tenta induzir em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Isso porque veicula demanda 

temerária, buscando ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes 

precária de empresas que litigam “em massa” para obter enriquecimento 

sem causa, utilizando-se do processo como meio de buscar lucro fácil, em 

postura reprovável que prejudica o funcionamento do já abarrotado 

sistema jurisdicional e gera despesas à parte ré com graves 

repercussões econômicas. Com esta conduta incide na previsão do art. 

80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora. 

OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no 

valor de 5% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, 

na forma do artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. OPINO PELO 

INDEFERIMENTO do pedido de justiça gratuita, pois, não há nos autos 

qualquer elemento que justifique a concessão deste benefício, o qual, 

diga-se, deve ser exceção e não regra. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. CUMPRA-SE. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010530-58.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010530-58.2016.8.11.0106 REQUERENTE: DEBORA 

FERNANDA SILVA REIS REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção 

de outras provas. Em sua inicial alega a parte autora que vem sofrendo 

cobranças indevidas pela ré, o que resultou na negativação de seu nome 

junto ao cadastro de maus pagadores, sem a devida comunicação. Alega, 

ainda, inexistência de relação jurídica com a ré. Sustenta que a 

negativação lhe impossibilitou realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC Brasil constando a 

negativação. Em contestação alega a ré que os débitos que originaram a 

negativação do nome da parte autora são legítimos, advindos da utilização 

dos serviços por ela prestados. A negativação dos dados da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos 

autos. A ré não trouxe aos autos qualquer prova de contratação ou 

prestação de serviços envolvendo a autora bem como nenhum fato que 
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exclua sua responsabilidade, enquanto a parte autora logrou êxito na 

demonstração de prejuízo trazido pela ré, uma vez que comprovou 

constar negativação contra seu nome promovido pela requerida. Em que 

pese às telas sistêmicas trazidas pela parte ré no corpo da contestação, 

tais documentos são produzidos de forma unilateral e comprovam tão 

somente que a parte autora possuía cadastro em seu sistema, não 

servindo para comprovar a efetiva contratação dos serviços ou sua 

utilização. Assim, o apontamento dos dados da parte autora nos órgãos 

de proteção constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da referida ré como fornecedor de serviços é objetiva 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada 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 e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante. Os 

artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

A ré agiu, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio 

moral da autora, causando-lhe lesão à sua honra e reputação. Trata-se de 

dano in re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo 

concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum. 

Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos pedidos da inicial 

para DECLARAR inexistentes as dívidas objeto da presente demanda, e 

CONDENAR a ré em obrigação de fazer consistente no cancelamento dos 

débitos, bem como das negativações a eles correspondentes. Sugiro a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. 

Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito para efetivo 

cumprimento desta sentença. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto 

Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-09.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010391-09.2016.8.11.0106 REQUERENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO ITAULEASING S.A. 

Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária 

a produção de outras provas. Em sua inicial alega a parte autora que vem 

sofrendo cobranças por dívida já paga, uma vez que no dia 03/05/2016 

quitou todos os débitos pretéritos com a ré, mas seu nome continuou 

negativado em 09/05/2016. Foi deferido o pedido de tutela provisória, 

determinando da exclusão do nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes conforme decisão de ID 7959118. Em contestação alega a ré 

que, pelo fato do pagamento ter ocorrido em instituição financeira diversa, 

é necessário o prazo de até 10 dias para efetivação da compensação 

bancária, sendo que o contrato pago em 03/05/2016 apenas teve baixa no 

dia 07/05/2016, ocorrendo à exclusão do nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes em 10/05/2016. Importante observar que a dívida inscrita no 

cadastro de inadimplentes, foi incluída em 01/09/2015, ocorrendo seu 

pagamento apenas em 03/05/2016, quando realizada a notificação 

extrajudicial de cobrança. Da análise dos autos verifica-se que a parte ré 

logrou êxito em demonstrar que, do pagamento demonstrado pelo autor em 

documento de ID 7959123, a efetiva compensação só ocorreu em 

07/05/2016, sendo retirado o nome do autor dos cadastros em 10/05/2016, 

ou seja, o tempo relativo ao pagamento e exclusão do nome do autor do rol 

dos maus pagadores se deu de maneira célere, não havendo que se falar 

em danos morais provenientes da demora em exclusão, ainda mais se 

analisarmos que, do dia 03/05/2016 até o dia 10/05/2016, decorreram 

apenas cinco dias úteis. Desta forma, verifico que não houve qualquer ato 

ou omissão praticado pela parte ré capaz de atingir o patrimônio imaterial 

da autora, sendo que a situação vivenciada não supera a esfera dos 

meros aborrecimentos e dissabores decorrentes da vida cotidiana, não 

restando comprovados quaisquer lesões capazes de atingir a moral da 

parte autora. Isto posto, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DA TUTELA 

PROVISÓRIA anteriormente concedida e pelo JULGAMENTO 

PARCIALMETE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para CONDENAR a 

parte ré em obrigação de fazer consistente no cancelamento dos débitos, 

bem como das negativações a eles correspondentes. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74402 Nr: 1187-76.2017.811.0095

 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: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MS-051/96

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o sistema Apolo, denoto que consta cadastrada como 

advogada do Requerente a Dra. Fabianny Calmon Rafael, inscrita na 

OAB/MT 21897/O.

Todavia, a parte autora, na petição inicial, requereu que todas as 

intimações e publicações fossem realizadas, excusivamente, em nome 

dos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/MT 8.184-A 

e CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A.

Sendo assim, DEFIRO o pedido de fls. 59/61.

Remetam-se os autos a escrivania para alterar o/s nome/s do/s 

advogado/s cadastrado/s no sistema Apolo.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos a comprovação da mora, na 
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forma do art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911.69.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75901 Nr: 2105-80.2017.811.0095

 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: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, declaro consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva de um veículo ETIOS HB XS 15, 

TOYOTA cor BRANCA, ano 2016/2016, chassi9BRK29BT5G0086617, 

Placa QBX7343 e renavam nº1088282765, descrito na petição inicial, nas 

mãos do requerente e proprietário fiduciário, tornando definitiva a 

apreensão liminar, bem como declaro EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do 

autor no valor de 10% do valor da causa.Após o trânsito em julgado desta 

decisão, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75897 Nr: 2103-13.2017.811.0095

 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: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, declaro consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva de um veículo MITSUBISHI L200 

OUTDOOR, cor Prata, ano 2011/2012, chassi 93XHNK740CCB80376, Placa 

NWH4658 e renavam nº 334751420, descrito na petição inicial, nas mãos 

do requerente e proprietário fiduciário, tornando definitiva a apreensão 

liminar, bem como declaro EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do autor no 

valor de 10% do valor da causa.Após o trânsito em julgado desta decisão, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64545 Nr: 1147-02.2014.811.0095

 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: CLAUDIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor.

ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 77342 Nr: 2832-39.2017.811.0095

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDA GEORG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em conformidade como o artigo 1.035 do provimento 

41/2016-CGJ, abro vista dos autos à parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos, informando o endereço atual do 

requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60974 Nr: 155-75.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valnir Telles De O. Junior - 

OAB:MT/12.575

 Vistos.

À folha 411 o juízo da comarca de Apiacás informou que a Carta 

Precatória havia sido remetida ao juízo de Alta Floresta tendo em vista que 

o réu encontrava-se preso na cadeia pública daquele município. Portanto, 

cobre a serventia o cumprimento da carta precatória expedida para 

interrogar o réu, independentemente do local onde ela esteja.

Intime-se a defesa para se manifestar, em 15 dias, acerca das 

testemunhas não encontradas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65893 Nr: 395-93.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANO TARGINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora requeira o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias.

Caso o processo fique parado por mais de 30 dias aguardando diligência 

da parte autora, certifique a secretaria e intime-se a parte autora 

pessoalmente para dar andamento no processo, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66919 Nr: 908-61.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO TEIXEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se carta de citação para o endereço “AV SERGIPE Nº 373E 

BAIRRO: RIO VERDE, CEP: 78455000 NA CIDADE DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT”, bem como expeça-se mandado de citação, para citação por 

meio de oficial de justiça, para o endereço “CHACARA SANTA 

FELICIDADE, 1A LESTE, BAIRRO: SETOR DAS CHACARAS, 

PARANAITA/MT, CEP: 78590000”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 74567 Nr: 1323-73.2017.811.0095

 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: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte requerente alega mas não junta qualquer documento indicativo de 

protesto extrajudicial da dívida que embasa a presente ação cautelar de 

busca e apreensão.

Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifestar-se no feito, em termos de prosseguimento, sob pena de 

extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 74567 Nr: 1323-73.2017.811.0095

 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: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº41/2016-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista à exequente para manifestação, para dar 

andamento no feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77880 Nr: 3135-53.2017.811.0095

 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: Empresa da Energia São Manoel S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Pequenos Mineradores de 

Ouro e Pedras Preciosas de Alta Floresta e outros Municípios 

(COOPERALFA), Darcy Winter , Demais Pessoas Indeterminadas que se 

encontrarem no local

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora em termos de prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74522 Nr: 1289-98.2017.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Vieira da Silva, VCdSM, VBdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON DO NASCIMENTO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista a suspensão dos atendimentos da Defensoria Pública 

nesta Comarca, bem como a certidão de fl. 20, nomeio o advogado Dr. 

Celso Salles Junior, OAB-MT 11.111, como patrono do executado, razão 

pela qual concedo vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Caso o d. causídico aceite o encargo, promova a escrivania as alterações 

necessárias junto ao sistema Apolo.

Arbitro honorários advocatícios em favor do advogado nomeado a quantia 

de 2 URHs, o que corresponde ao valor de R$ 1.760,10 (um mil, 

setecentos e sessenta reais e dez centavos).

Inobstante, INTIME-SE o patrono da exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, colacionar aos autos o demonstrativo atualizado do débito.

Após, façam-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68936 Nr: 342-78.2016.811.0095

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marcelo Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Rocha dos Santos - 

OAB:12692-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após o traslado da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão 

preventiva do acusado Marcelo Miguel da Silva, arquivem-se os presentes 

autos, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69004 Nr: 389-52.2016.811.0095

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE AQUINO SOUSA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para requerente para manifestar-se quanto a 

devolução da carta precatória, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77944 Nr: 3174-50.2017.811.0095

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo 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. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78070 Nr: 3245-52.2017.811.0095

 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: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo 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. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62504 Nr: 1100-62.2013.811.0095

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COBEMA - Construções, Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Norberto Odebrecht S.A., 

COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH - 

OAB:13.851, Celso Rocha Lopes - OAB:, DILMAR DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8195, Juliano Ricardo Schavaren - OAB:MT 

nº16592-N, MARCELO SEGURA - OAB:4.722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC, Ana Beatriz Figueiredo de 

Oliveira - OAB:365891, DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - OAB:8195, 

Isabela - OAB:, ISABELA RAPOSO CRUZ - OAB:330750, Karina 

Lochetti - OAB:346182, Ruy Janoni Dourado - OAB:SP0128768, 

Tadeu Veloso Miranda Curtinhas - OAB:363104

 Vistos.

Tendo em vista que este magistrado estará afastado de suas funções em 

razão do usufruto de férias compensátorias e do recesso forense, incluo 

o presente feito em plano de trabalho afim de que seja julgado até o dia 

15.01.2018.

Intimem-se. Permaneçam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Paranaíta-MT, 01.12.2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65155 Nr: 57-22.2015.811.0095

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamiro Jose Oldra, Amelia Vivan Oldra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Habitabem - Rio Verde Imóveis Ltda, LUIZ 

ROBERTO GOMES, Wevili Aparecido Gomes, Neiva Homochinski Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PARO LOPES 

- OAB:12083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:MT0017811, Wesley Rodriguês Arantes - OAB:13.616/MT

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para requerente para manifestar-se quanto ao 

ofício juntado em 11/12/2017, Ref.61, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 68936 Nr: 342-78.2016.811.0095

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marcelo Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Rocha dos Santos - 

OAB:12692-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº:

 Código Apolo: 68936

 Vistos em Regime de Plantão Judiciário Regionalizado.

Sem delongas, a defesa do acusado Marcelo Miguel da Silva formulou 

pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que 

estariam ausentes as condições autorizadoras da prisão cautelar.

O agente ministerial plantonista manifestou pelo indeferimento do pedido.

Sem devaneios desnecessários, o pedido em pauta já fora analisado, 

recentemente, na decisão de fls. 67/71, sendo certo que, até o momento, 

não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de 

ensejar a revogação da prisão, caso em que uma nova análise dos 

requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância, razão pela 

qual, adoto como razões de decidir, os mesmos fundamentos expostos 

pelo Magistrado que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Ademais, frisa-se que as eventuais circunstâncias favoráveis que 

acompanha o requerimento em apreciação, bem como, a alegada baixa 

periculosidade do agente não são fortes o bastante para esmorecer o fato 

de que realmente se faz necessária a manutenção da segregação 

preventiva do acusado, nos termos da decisão que decretou a sua prisão, 

uma vez que presentes seus requisitos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva do acusado Marcelo Miguel da Silva, 

notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram 

originariamente o decreto cautelar.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

De Alta Floresta para Paranaíta, 10 de abril de 2016.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75554 Nr: 1875-38.2017.811.0095

 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: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para requerente para manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77872 Nr: 3130-31.2017.811.0095

 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: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O K CONST E SERV LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, TIAGO HENRIQUE PEREIRA SOUSA - OAB:20338/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para requerente para manifestar-se quanto à 

certidão datada de 08/12/2017, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78028 Nr: 3214-32.2017.811.0095

 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: Angelo George Atilio Papadopulos, Claudiamara Amorim 

Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERMIRIO PORPÉRIO DOS SANTOS, Neide 

Souza de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN - OAB:16592, Marciano Rocha dos Santos - 

OAB:12692-B

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela, por 

não vislumbrar, na forma do artigo 300 do CPC, a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deixo de designar 
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audiência de conciliação conforme determina o artigo 334 do NCPC, ante a 

improvável autocomposição da lide, bem como a inexistência de pauta de 

audiência neste juízo até o mês maio/2018, o que retardaria 

demasiadamente o feito.Citem-se os embargados, através de seus 

procuradores constituídos (art. 677, §3º, CPC) para apresentarem 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos alegados pelos autores (art. 344, CPC).Apense-se 

aos autos principais (nº 1362-07.2016.811.0095, código 

70895).Intimem-se.Às providências. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78043 Nr: 3223-91.2017.811.0095

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SANABLE SANTANA, MARCELO DE 

SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Guarda que VERA LUCIA DE SOUZA 

ALMEIDA move em face de ROSANA SANABLE SANTANA e MARCELO 

DE SOUZA ALMEIDA.A parte requerente é avó paterna da menor Natielly 

Victória Santana Almeida e informa que ela está sob sua guarda de fato 

desde seu nascimento, alegando que os genitores não possuem 

condições de exercerem a guarda da infante, desejando a 

regulamentação legal da guarda da neta, ante a alegação de que possui 

laços afetivos fortes com a menor e ostentar melhores condições para 

criá-la.Requer liminarmente a guarda provisória da infante.É o breve 

relato.DECIDO.Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Parte Requerente de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o disposto no 

inciso II, do art. 189 do NCPC.Analisando os documentos juntados à inicial, 

verifico que a parte requerente não se desincumbiu de comprovar, de 

forma satisfatória, a necessidade de concessão de tutela antecipatória 

quanto à Guarda Provisória.Diante disso, determino a realização de Estudo 

Social na residência da parte autora e postergo a análise da tutela de 

urgência para a audiência que designo abaixo, ocasião em que deverá 

estar juntado aos autos o parecer da Assistente Social deste 

Juízo.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 18/04/2018, às 

13h00min, oportunidade em que todos os esforços serão empreendidos 

para a solução consensual da controvérsia, salientando-se que a referida 

audiência poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias 

para viabilizar a solução consensual (art. 696, NCPC). Cite-se a parte 

requerida pessoalmente e intime-se a parte requerente a fim de que 

compareçam à audiência, ACOMPANHADOS DE SEUS ADVOGADOS, 

obrigatoriamente.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78197 Nr: 71-98.2018.811.0095

 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: SDSDS, ELDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial.

 Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da 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.

Designo audiência de conciliação para o dia 02.05.2018, às 16h15min.

 Intime-se a parte autora para comparecimento ao ato.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida a fim de que compareça à 

audiência.

As partes deverão comparecer acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente.

Nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o Mandado de Citação deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, ficando assegurado ao réu o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.

Consigne-se nos mandados destinados à parte Requerente e à Parte 

Requerida 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.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61628 Nr: 718-69.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:MT0017811, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13616

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, a recair sobre a pessoa jurídica e 

sobre o sócio.

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 pela exequente.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte requerida AGENOR DELA JUSTINA CPF nº 283.604.559-87, até o 

limite do crédito exequendo (R$ 830.737,12), o que faço com fulcro no 

artigo 854 do CPC.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, 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 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal , 

certifique-se e voltem-me conclusos.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62504 Nr: 1100-62.2013.811.0095

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COBEMA - Construções, Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Norberto Odebrecht S.A., 

COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH - 

OAB:13.851, Celso Rocha Lopes - OAB:, DILMAR DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8195, Juliano Ricardo Schavaren - OAB:MT 

nº16592-N, MARCELO SEGURA - OAB:4.722-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC, Ana Beatriz Figueiredo de 

Oliveira - OAB:365891, DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - OAB:8195, 

Isabela - OAB:, ISABELA RAPOSO CRUZ - OAB:330750, Karina 

Lochetti - OAB:346182, Ruy Janoni Dourado - OAB:SP0128768, 

Tadeu Veloso Miranda Curtinhas - OAB:363104

 Quanto a corré Construtora Norberto Odebrecht julgo parcialmente 

procedente o pedido apenas para condená-la a pagar os juros, na base 

de 1% ao mês, e a correção monetária, pelo INPC, sobre a diferença do 

adiantamento que deixou de fazer a autora, isto é, sobre R$144.000,00, 

(anotando que só são devidos os juros e a correção, pois o valor era 

referente a adiantamento já pago), contados da assinatura do contrato, ou 

seja, 08/05/2012, até a data de 15/10/2012, data em que a autora terminou 

de receber o valor que deveria ter recebido no início da mobilização de 

pessoal e máquinas, conforme cláusula 5.1 do contrato, fls. 331. Tudo 

corrigido com juros de 1% após a citação e correção monetária pelo INPC. 

Já quanto aos outros pedidos da autora são todos improcedentes em face 

da corré Construtora Norberto Odebrecht-CNO, pois: [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68911 Nr: 323-72.2016.811.0095

 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: ATM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES DA SILVA - 

OAB:7603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Vistos.

Tendo em vista a suspensão dos atendimentos da Defensoria Pública 

nesta Comarca, nomeio o advogado Dr. ELOIR DELA JUSTINA, OAB-MT 

21.973, como patrono das requeridas, razão pela qual concedo vista dos 

autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Caso o d. causídico aceite o encargo, promova a escrivania as alterações 

necessárias junto ao sistema Apolo. Após, intimem-se as requeridas, por 

intermédio do patrono nomeado para manifestar-se sobre a petição e 

documentos de fls. 68/72, expressamente se concorda com o pedido de 

desistência do feito formulado pelo requerente.

 Arbitro honorários advocatícios em favor do advogado nomeado a quantia 

de 2 URHs, o que corresponde ao valor de R$ 1.760,10 (um mil, 

setecentos e sessenta reais e dez centavos).

 Às providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73656 Nr: 743-43.2017.811.0095

 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: HEBERT CHARLES SCHWAICERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MOCCI DADALTO - 

OAB:19947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para impetrante para manifestar-se quanto às 

informações jutnadas em 10/01/2018, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 75884 Nr: 2097-06.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DOS SANTOS DIVINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada, não restou demonstrado pelo 

réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 397, do CPP - 

com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 24/01/2018 às 17h30min.

Intime-se o réu, assim como seu defensor, consignando-se as 

advertências legais.

Intimem-se ainda, a vítima, se houver, as testemunhas arroladas pelas 

partes para a audiência, fazendo constar as advertências legais.

 Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77601 Nr: 2987-42.2017.811.0095

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFC, BVFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para parte exequente para manifestar-se quanto à 

certidão datada de 14/12/2017, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77638 Nr: 3005-63.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 Vistos.

Inobstante não tenha esgotado o prazo para o réu Marciano Rodrigues da 

Silva apresentar sua defesa nos autos, devido a suspensão dos prazos 

processuais em razão das férias forenses, DETERMINO a produção 

cautelar de provas, consistente no depoimento das vítimas menores, com 

base no art. 156, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a 

necessidade de preservar a melhor memória das menores supostamente 

abusadas.

Sendo assim, tenho que a produção antecipada de provas é medida de 

urgência, ante o risco de seu perecimento no caso em concreto, portanto, 

com base no art. 2º do Provimento nº 17/2017 do TJMT, DESIGNO 

AUDIÊNCIA para o dia 17.01.2018 (quarta feira) às 15h30min para que 

seja colhido o depoimento sem dano da menor acima especificada.

INTIME-SE a psicóloga do juízo que colherá o depoimento sem dano.

INTIME-SE o réu para que compareça à audiência acompanhado de seu 

advogado.

FIXO PRAZO COMUM de 05 dias tanto para a defesa quanto para a 

acusação apresentem as perguntas que querem que a psicóloga faça às 

menores, as quais terão sua pertinência apreciada pelo juízo antes do 

depoimento.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77944 Nr: 3174-50.2017.811.0095

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, defiro, liminarmente, a medida 

pleiteada.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com o autor, na pessoa por ele indicada, devendo constar do auto o 

endereço completo do depositário, procedendo o Sr. Oficial de Justiça no 

mesmo ato a avaliação do bem.Executada a liminar, cite-se o requerido 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados desde o cumprimento da 

liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da 

inadimplência (STJ, Recurso Especial nº 1.418.593, submetido ao rito do 

art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56).Poderá ainda o devedor 

fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de 

igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado 

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

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição.Concedo os 

benefícios do art. 212 do Novo Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78031 Nr: 3216-02.2017.811.0095

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA BIANCHINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA em face de Jessica Bianchini da 

Silva.

A parte autora informou que a dívida vencida foi paga pela requerida, 

requerendo a extinção do feito, fl. 67.

 DECIDO.

Analisando o pedido de desistência, verifica-se que foi formulado antes 

mesmo do despacho inicial, de modo que não houve a citação da parte 

requerida, razão pela qual, a extinção do presente feito é medida que se 

impõe.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA em desfavor de Jessica 

Bianchini da Silva, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC/2015.

 CONDENO a parte autora no pagamento de custas processuais. Sem 

honorários advocatícios.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

observadas as formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78070 Nr: 3245-52.2017.811.0095

 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: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, defiro, liminarmente, a medida 

pleiteada.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com o autor, na pessoa por ele indicada, devendo constar do auto o 

endereço completo do depositário, procedendo o Sr. Oficial de Justiça no 

mesmo ato a avaliação do bem.Executada a liminar, cite-se o requerido 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados desde o cumprimento da 

liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da 

inadimplência (STJ, Recurso Especial nº 1.418.593, submetido ao rito do 

art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56).Poderá ainda o devedor 

fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de 

igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado 

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

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição.Concedo os 

benefícios do art. 212 do Novo Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78176 Nr: 54-62.2018.811.0095

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, defiro, liminarmente, a medida 

pleiteada.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com o autor, na pessoa por ele indicada, devendo constar do auto o 

endereço completo do depositário, procedendo o Sr. Oficial de Justiça no 

mesmo ato a avaliação do bem.Executada a liminar, cite-se o requerido 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados desde o cumprimento da 

liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da 

inadimplência (STJ, Recurso Especial nº 1.418.593, submetido ao rito do 

art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56).Poderá ainda o devedor 

fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de 

igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado 

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

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição.Concedo os 

benefícios do art. 212 do Novo Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78196 Nr: 70-16.2018.811.0095

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracino & Cia Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURASUL FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.INDEFIRO o pedido de recolhimento das custas e taxas judiciais ao 

final do processo formulada pela parte autora, tendo em vista que esta 

não demonstrou a necessidade provisória do recolhimento ao final da lide, 

mormente não comprovar a iliquidez momentânea da pessoa 

jurídica.Nesse sentido:[...] Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, promovendo o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias, sob pena de extinção.Intime-se.Às 

providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000359-63.2017.8.11.0095

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 LEAL FILIZZOLA (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 11h40. 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: 1000322-36.2017.8.11.0095

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:

FERNANDO PINHEIRO (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 12h. 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: 1000347-49.2017.8.11.0095

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:

ROBERVALDO MANOEL BARBOSA MATTER (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 05/02/2018, 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: 1000336-20.2017.8.11.0095

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:

LEOPOLDO LUIZ CUSTODIO (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 05/02/2018, às 08h. 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: 1000358-78.2017.8.11.0095

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:

VERA INEZ FERNANDES ROSA (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 05/02/2018, às 11h40. 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: 8009999-68.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA GALDINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8009999-68.2017.8.11.0095 REQUERENTE: MAURA GALDINO DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, NCPC. I – Do Mérito 

No mérito afirma a autora que verificou descontos no holerite de sua 

aposentadoria referente a taxas de cartão de crédito que possui limite de 

R$ 822,00, sendo descontado mensalmente o valor de R$ 78,00 de seu 

benefício em razão deste cartão de crédito. A autora afirma que nunca 

esteve de posse ou utilizou tal cartão. Observa-se que a empresa 

Requerida não juntou qualquer contrato que justificasse a contratação do 

cartão, portanto, pode-se concluir que a dívida não foi contraída. A parte 

autora é consumidora equiparada, para efeitos legais, nos termos do 

artigo 17 do CDC, que rege as obrigações por ato ilícito decorrentes de 

vícios por insegurança advindos tanto dos produtos como da prestação 

dos serviços ofertados do mercado de consumo. Veja-se que, para a 

exclusão da responsabilidade do fornecedor, segundo o artigo 14, § 3.° do 

CDC, é preciso comprovar a ausência de defeito no serviço ou a culpa 

exclusiva da vítima ou de terceiro. Ademais, apenas a título de 

argumentação, ainda que tenha havido ação de terceiro de má-fé, a parte 

requerida, diante da atividade de risco desenvolvida, responde pelas 

disfunções de sua atividade, absorvendo os danos decorrentes, que não 

podem ser repassados ao consumidor. Ao que indica o contexto 

probatório dos autos, a parte ré firmou contrato com pessoa que não a 

demandante, mas em nome deste. Assim, estão presentes os 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por 

consequência, do dever de indenizar. A conduta ilícita, como assinalado, 

está caracterizada na contratação com terceiro em nome da parte autora, 

sem obedecer ao dever de cuidado decorrente da boa-fé objetiva. O nexo 

causal também está presente, pois o prejuízo sofrido pela parte 

requerente decorre da conduta da demandada. Este posicionamento 

decorre do fato de ser notório o transtorno causado por este tipo conduta. 

O dano moral experimentado pelo autor, independe da sua comprovação. 

E tal conclusão decorre da notoriedade do incômodo emocional gerado 

àquele que tem o seu nome utilizado de forma indevida para dar golpe, 

bem com em face da parca renda percebida pela reclamante. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. 

EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. Cuida-se 

de relação de consumo, uma vez que a atividade bancária foi 

expressamente incluída como serviço no rol do art. 3º, § 2º, do CDC. 

Dessa forma, a responsabilidade do réu é objetiva (art. 14 do CDC). A 

responsabilidade da instituição bancária pela obtenção de empréstimo 

consignado em nome do autor, mediante fraude, é evidente. Irrelevante, na 

espécie, para configuração do dano, que os fatos tenham se desenrolado 
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a partir de conduta ilícita praticada por terceiro, circunstância que não 

elide, por si só, o ônus da instituição recorrente. O fato configura dano 

moral indenizável, sendo desnecessária a prova do prejuízo. As 

adversidades sofridas pelo autor, a aflição e o desequilíbrio em seu 

bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua 

dignidade. Majoração do montante indenizatório considerando o grave 

equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, 

além do caráter punitivo-compensatório da reparação. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70045832540, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 16/02/2012) Corolário natural do 

reconhecimento da fraude é o reconhecimento de inexistência da dívida e 

a devolução dos valores auferidos indevidamente. A jurisprudência do STJ 

pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores 

cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé 

do fornecedor do serviço. Tendo em vista que a má-fé é consequência 

lógica que deriva de sua conduta ilícita, qual seja, proceder descontos 

indevidos no benefício previdenciário da reclamante, de rigor a restituição 

em dobro dos valores indevidamente descontados. Para tanto, pondero o 

comportamento displicente do réu na contratação de serviços com o 

cliente e o abalo emocional sofrido pela autora, diante do uso indevido de 

seu nome e por conseguinte dos descontos em seu benefício 

previdenciário. Ainda, o aspecto punitivo e educativo da medida, para que 

se acautele mais ao efetuar contratações. Fixo a indenização a títulos de 

danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), por entendê-la como 

suficiente reparação. II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, inciso I, do vigente CPC, para: a) Declarar inexistente o 

débito discutido nos autos, no valor de R$ 1.103,20. b) para condenar o 

réu a devolver em dobro a autora os valores descontados de forma 

indevida, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, no total de R$ 

2.206,40 (dois mil, duzentos e seis reais e quarenta centavos). c) 

condenar o réu a pagar ao autor, a título de dano moral, a quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigidos pelo INPC e acrescida de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir desta data. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). P.R.I. Vistos. 

Tendo em vista que a parte reclamante mesmo devidamente intimada para 

manifestar-se sobre as informações contidas no evento nº 74, quedou-se 

inerte, bem como o levantamento do valor da condenação pela parte 

autora, de rigor a extinção do presente cumprimento de sentença. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias. Sem custas e honorários 

advocatícios. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Paranaíta - MT, 05 

de dezembro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-42.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE NESTA DATA INTIMO A PARTE AUTORA 

ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO/PROCURADOR, DA DATA DA AUDIÊNCIA 

QUE SE REALIZARA NO DIA 26/02/2018, ÀS 10H20. CERTIFICO AINDA, 

QUE, CASO QUEIRA A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PESSOALMENTE, 

INFORME EM JUÍZO COM PRAZO MÍNIMO DE 05 (CINCO) DIAS. 

PARANAÍTA/MT, 11 DE JANEIRO DE 2018. EREVELTO FERNANDO 

EBERHARDT BRACHTVOGEL TÉCNICO JUDICIÁRIO MAT. 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-27.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL GAUDENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE NESTA DATA INTIMO A PARTE AUTORA 

ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO/PROCURADOR, DA DATA DA AUDIÊNCIA 

QUE SE REALIZARA NO DIA 26/02/2018, ÀS 10H40. CERTIFICO AINDA, 

QUE, CASO QUEIRA A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PESSOALMENTE, 

INFORME EM JUÍZO COM PRAZO MÍNIMO DE 05 (CINCO) DIAS. 

PARANAÍTA/MT, 11 DE JANEIRO DE 2018. EREVELTO FERNANDO 

EBERHARDT BRACHTVOGEL TÉCNICO JUDICIÁRIO MAT. 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-12.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL GAUDENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE NESTA DATA INTIMO A PARTE AUTORA 

ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO/PROCURADOR, DA DATA DA AUDIÊNCIA 

QUE SE REALIZARA NO DIA 16/04/2018, ÀS 08H. CERTIFICO AINDA, QUE, 

CASO QUEIRA A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PESSOALMENTE, 

INFORME EM JUÍZO COM PRAZO MÍNIMO DE 05 (CINCO) DIAS. 

PARANAÍTA/MT, 11 DE JANEIRO DE 2018. EREVELTO FERNANDO 

EBERHARDT BRACHTVOGEL TÉCNICO JUDICIÁRIO MAT. 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-04.2014.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN CRISTINE PINTO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO)

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 PARANAÍTA Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo n. 8010023-04.2014.8.11.0095 Certifico que, procedo a 

intimação do patrono da parte exequente para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. PARANAITÁ, 11 

de janeiro de 2018. MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PARANAÍTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ALCEU ROSSI, S/N, CENTRO, 

PARANAITÁ - MT - CEP: 78590-000 TELEFONE: (66) 35631783

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-94.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 14/05/2018, às 8h. Certifico ainda que, 

se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Paranaíta/MT, 12 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-79.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 21/05/2018, às 8h. Certifico ainda que, 
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se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Paranaíta/MT, 12 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-49.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 04/06/2018, às 8h. Certifico ainda que, 

se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Paranaíta/MT, 12 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-86.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 25/06/2018, às 8h. Certifico ainda que, 

se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Paranaíta/MT, 12 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-31.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE HILARIO DORCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo ambas as partes através de 

seus(suas) advogados(as) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 26/02/2018, às 11h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que os advogados devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 12 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-82.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Numero do Processo: 

8010011-82.2017.8.11.0095 REQUERENTE: ANTONIO MARTINS DE ABREU 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

pessoalmente para dar andamento no feito, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-41.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEDRALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 05/03/2018, às 10h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que os advogados devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 12 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-56.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEDRALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 05/03/2018, às 10h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que os advogados devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 15 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-26.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANA DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 05/03/2018, às 10h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que os advogados devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 15 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-11.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 
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seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 05/03/2018, às 11h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que os advogados devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 15 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-93.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

NILO JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 05/03/2018, às 11h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que os advogados devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 15 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-63.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 05/03/2018, às 11h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que os advogados devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 15 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-48.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE LUCENA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 05/03/2018, às 12h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que os advogados devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 15 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-33.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 12/03/2018, às 8h. Certifico ainda que, 

se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Certifico também que os advogados devem se fazer comparecer a 

audiência juntamente com as partes do processo. Paranaíta/MT, 16 de 

janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico 

Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-85.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 12/03/2018, às 9h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que os advogados devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-69.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DIAS DA RESSURREICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 12/03/2018, às 10h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que os advogados devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-54.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELMA MORENO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 12/03/2018, às 10h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que os advogados devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-39.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MOTA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 12/03/2018, às 10h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que os advogados devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010091-85.2013.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO COMERCIAL EMPRESARIAL DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DE 

PARANAÍTA/MT PROCESSO Nº: 8010091-85.2013.8.11.0095 EXEQUENTE: 

LAURINDA DE OLIVEIRA EXECUTADO: ASSOCIACAO COMERCIAL 

EMPRESARIAL DO BRASIL CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

bem como dos Provimentos nº052 e 056/2007-CGJ, promovo a intimação 

do patrono do exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, posto que decorreu o prazo de suspensão dos autos. Paranaíta/MT, 

19 de janeiro de 2018. MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO 

Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-42.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000147-42.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: VALTEIR DE 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: 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. Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do 

pedido reside nas alegações da parte autora de que desconhece o débito 

que originou a negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte 

autora a produzir prova negativa, principalmente porque, na condição de 

consumidor, tem a facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o 

periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da 

restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol de devedores 

impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se 

adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou não do 

débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves prejuízos 

que a medida pode ensejar. Ademais, 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 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-27.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL GAUDENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000148-27.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: ADRIEL 

GAUDENCIO DA SILVA REQUERIDO: 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. Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade 

jurídica do pedido reside nas alegações da parte autora de que 

desconhece o débito que originou a negativação. Com efeito, não é 

plausível compelir a parte autora a produzir prova negativa, principalmente 

porque, na condição de consumidor, tem a facilitação da defesa de seus 

direitos. Além disso, o periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos 

decorrentes da restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol 

de devedores impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, 

mostra-se adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou 

não do débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves 

prejuízos que a medida pode ensejar. Ademais, 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 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; A fim de 

evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, apensem-se 

os presentes autos aos de número 1000149-12.2017.8.11.0095. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-12.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL GAUDENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000149-12.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: ADRIEL 

GAUDENCIO DA SILVA REQUERIDO: REQUERIDO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES 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. Quanto ao pedido liminar, a 

plausibilidade jurídica do pedido reside nas alegações da parte autora de 

que desconhece o débito que originou a negativação. Com efeito, não é 

plausível compelir a parte autora a produzir prova negativa, principalmente 

porque, na condição de consumidor, tem a facilitação da defesa de seus 

direitos. Além disso, o periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos 

decorrentes da restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol 

de devedores impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, 

mostra-se adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou 
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não do débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves 

prejuízos que a medida pode ensejar. Ademais, 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 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; 

A p e n s e m - s e  o s  p r e s e n t e s  a u t o s  a o s  d e  n ú m e r o 

1000148-27.2017.8.11.0095, com fulcro no art. 55, §3º, do Código de 

Processo Civil. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT - 06 de 

outubro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-94.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000150-94.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: PEDRO INACIO 

DOS SANTOS REQUERIDO: REQUERIDO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES 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. Quanto ao pedido liminar, a 

plausibilidade jurídica do pedido reside nas alegações da parte autora de 

que desconhece o débito que originou a negativação. Com efeito, não é 

plausível compelir a parte autora a produzir prova negativa, principalmente 

porque, na condição de consumidor, tem a facilitação da defesa de seus 

direitos. Além disso, o periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos 

decorrentes da restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol 

de devedores impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, 

mostra-se adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou 

não do débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves 

prejuízos que a medida pode ensejar. Ademais, 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 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; 

A p e n s e m - s e  o s  p r e s e n t e s  a u t o s  a o s  d e  n ú m e r o 

1000151-79.2017.8.11.0095, com fulcro no art. 55, §3º, do CPC. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-79.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000151-79.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: PEDRO INACIO 

DOS SANTOS REQUERIDO: 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. Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido 

reside nas alegações da parte autora de que desconhece o débito que 

originou a negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora 

a produzir prova negativa, principalmente porque, na condição de 

consumidor, tem a facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o 

periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da 

restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol de devedores 

impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se 

adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou não do 

débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves prejuízos 

que a medida pode ensejar. Ademais, 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 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; 

A p e n s e m - s e  o s  p r e s e n t e s  a u t o s  a o s  d e  n ú m e r o 

1000150-94.2017.8.11.0095. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - 

MT - 06 de outubro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-64.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000152-64.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: VIVIANE 

BORGES PEREIRA REQUERIDO: REQUERIDO: VIVO 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. 

Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido reside nas 

alegações da parte autora de que desconhece o débito que originou a 

negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora a produzir 

prova negativa, principalmente porque, na condição de consumidor, tem a 

facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o periculum in mora 

revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da restrição de crédito, 

tendo em vista que a inscrição em rol de devedores impede ou dificulta a 

concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se adequado, enquanto se 

discute judicialmente a existência ou não do débito, que seja eliminada a 

negativação, haja vista os graves prejuízos que a medida pode ensejar. 

Ademais, 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 elimine a negativação, em 48 horas, 

sob pena de multa no importe de R$ 500,00 diários, até o limite 30 dias. 

Inverto o ônus probandi, determinando que a requerida prove o fato 

positivo da relação jurídica material, alegada inexistente; Sessão de 

conciliação já designada automaticamente; Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-49.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000153-49.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: TEREZA DE 

OLIVEIRA PINTO REQUERIDO: 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. Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do 

pedido reside nas alegações da parte autora de que desconhece o débito 

que originou a negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte 

autora a produzir prova negativa, principalmente porque, na condição de 

consumidor, tem a facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o 

periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da 

restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol de devedores 

impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se 

adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou não do 

débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves prejuízos 

que a medida pode ensejar. Ademais, 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 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-34.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000154-34.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: ADRIANO DE 

SOUZA SILVA REQUERIDO: REQUERIDO: VIVO 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. 

Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido reside nas 

alegações da parte autora de que desconhece o débito que originou a 

negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora a produzir 

prova negativa, principalmente porque, na condição de consumidor, tem a 

facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o periculum in mora 

revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da restrição de crédito, 

tendo em vista que a inscrição em rol de devedores impede ou dificulta a 

concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se adequado, enquanto se 

discute judicialmente a existência ou não do débito, que seja eliminada a 

negativação, haja vista os graves prejuízos que a medida pode ensejar. 

Ademais, 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 elimine a negativação, em 48 horas, 

sob pena de multa no importe de R$ 500,00 diários, até o limite 30 dias. 

Inverto o ônus probandi, determinando que a requerida prove o fato 

positivo da relação jurídica material, alegada inexistente; Sessão de 

conciliação já designada automaticamente; Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-19.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PINHEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000155-19.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: MARIA 

PINHEIRO PEREIRA REQUERIDO: REQUERIDO: VIVO 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. 

Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido reside nas 

alegações da parte autora de que desconhece o débito que originou a 

negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora a produzir 

prova negativa, principalmente porque, na condição de consumidor, tem a 

facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o periculum in mora 

revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da restrição de crédito, 

tendo em vista que a inscrição em rol de devedores impede ou dificulta a 

concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se adequado, enquanto se 

discute judicialmente a existência ou não do débito, que seja eliminada a 

negativação, haja vista os graves prejuízos que a medida pode ensejar. 

Ademais, 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 elimine a negativação, em 48 horas, 

sob pena de multa no importe de R$ 500,00 diários, até o limite 30 dias. 

Inverto o ônus probandi, determinando que a requerida prove o fato 

positivo da relação jurídica material, alegada inexistente; Sessão de 

conciliação já designada automaticamente; Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-86.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000157-86.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: MARCOS LEY 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

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. Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade 

jurídica do pedido reside nas alegações da parte autora de que 

desconhece o débito que originou a negativação. Com efeito, não é 

plausível compelir a parte autora a produzir prova negativa, principalmente 
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porque, na condição de consumidor, tem a facilitação da defesa de seus 

direitos. Além disso, o periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos 

decorrentes da restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol 

de devedores impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, 

mostra-se adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou 

não do débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves 

prejuízos que a medida pode ensejar. Ademais, 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 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-41.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEDRALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000160-41.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: EDSON 

PEDRALLI REQUERIDO: 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. Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido 

reside nas alegações da parte autora de que desconhece o débito que 

originou a negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora 

a produzir prova negativa, principalmente porque, na condição de 

consumidor, tem a facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o 

periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da 

restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol de devedores 

impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se 

adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou não do 

débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves prejuízos 

que a medida pode ensejar. Ademais, 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 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; 

A p e n s e m - s e  o s  p r e s e n t e s  a u t o s  a o s  d e  n ú m e r o 

1000159-56.2017.8.11.0095. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - 

MT - 06 de outubro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-56.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEDRALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000159-56.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: EDSON 

PEDRALLI REQUERIDO: REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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. Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido 

reside nas alegações da parte autora de que desconhece o débito que 

originou a negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora 

a produzir prova negativa, principalmente porque, na condição de 

consumidor, tem a facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o 

periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da 

restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol de devedores 

impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se 

adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou não do 

débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves prejuízos 

que a medida pode ensejar. Ademais, 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 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; 

A p e n s e m - s e  o s  p r e s e n t e s  a u t o s  a o s  d e  n ú m e r o 

1000160-41.2017.8.11.0095. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - 

MT - 06 de outubro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-26.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANA DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000161-26.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: FRANCIANA DA 

SILVA CONCEICAO REQUERIDO: REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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. 

Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido reside nas 

alegações da parte autora de que desconhece o débito que originou a 

negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora a produzir 

prova negativa, principalmente porque, na condição de consumidor, tem a 

facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o periculum in mora 

revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da restrição de crédito, 

tendo em vista que a inscrição em rol de devedores impede ou dificulta a 

concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se adequado, enquanto se 

discute judicialmente a existência ou não do débito, que seja eliminada a 

negativação, haja vista os graves prejuízos que a medida pode ensejar. 

Ademais, 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 elimine a negativação, em 48 horas, 

sob pena de multa no importe de R$ 500,00 diários, até o limite 30 dias. 
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Inverto o ônus probandi, determinando que a requerida prove o fato 

positivo da relação jurídica material, alegada inexistente; Sessão de 

conciliação já designada automaticamente; Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-11.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000162-11.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: ROZANGELA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: REQUERIDO: ALLIEN CODE SISTEMAS E 

SOFTWARE LTDA - ME 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. Quanto ao pedido liminar, a 

plausibilidade jurídica do pedido reside nas alegações da parte autora de 

que desconhece o débito que originou a negativação. Com efeito, não é 

plausível compelir a parte autora a produzir prova negativa, principalmente 

porque, na condição de consumidor, tem a facilitação da defesa de seus 

direitos. Além disso, o periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos 

decorrentes da restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol 

de devedores impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, 

mostra-se adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou 

não do débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves 

prejuízos que a medida pode ensejar. Ademais, 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 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-93.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

NILO JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000163-93.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: NILO JOSE DA 

ROCHA REQUERIDO: 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. Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido 

reside nas alegações da parte autora de que desconhece o débito que 

originou a negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora 

a produzir prova negativa, principalmente porque, na condição de 

consumidor, tem a facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o 

periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da 

restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol de devedores 

impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se 

adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou não do 

débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves prejuízos 

que a medida pode ensejar. Ademais, 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 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-63.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000165-63.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: ARLETE 

VICENTE DOS SANTOS REQUERIDO: 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. Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade 

jurídica do pedido reside nas alegações da parte autora de que 

desconhece o débito que originou a negativação. Com efeito, não é 

plausível compelir a parte autora a produzir prova negativa, principalmente 

porque, na condição de consumidor, tem a facilitação da defesa de seus 

direitos. Além disso, o periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos 

decorrentes da restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol 

de devedores impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, 

mostra-se adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou 

não do débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves 

prejuízos que a medida pode ensejar. Ademais, 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 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-48.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE LUCENA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000166-48.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: VALDEIR DE 

LUCENA MOTA REQUERIDO: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Recebo a 

inicial, eis que presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e art. 
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14, Lei 9.099/95, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do CPC. 

Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido reside nas 

alegações da parte autora de que desconhece o débito que originou a 

negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora a produzir 

prova negativa, principalmente porque, na condição de consumidor, tem a 

facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o periculum in mora 

revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da restrição de crédito, 

tendo em vista que a inscrição em rol de devedores impede ou dificulta a 

concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se adequado, enquanto se 

discute judicialmente a existência ou não do débito, que seja eliminada a 

negativação, haja vista os graves prejuízos que a medida pode ensejar. 

Ademais, 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 elimine a negativação, em 48 horas, 

sob pena de multa no importe de R$ 500,00 diários, até o limite 30 dias. 

Inverto o ônus probandi, determinando que a requerida prove o fato 

positivo da relação jurídica material, alegada inexistente; Sessão de 

conciliação já designada automaticamente; Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-33.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000167-33.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: CELSO JOSE 

LUIZ REQUERIDO: 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. 

Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido reside nas 

alegações da parte autora de que desconhece o débito que originou a 

negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora a produzir 

prova negativa, principalmente porque, na condição de consumidor, tem a 

facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o periculum in mora 

revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da restrição de crédito, 

tendo em vista que a inscrição em rol de devedores impede ou dificulta a 

concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se adequado, enquanto se 

discute judicialmente a existência ou não do débito, que seja eliminada a 

negativação, haja vista os graves prejuízos que a medida pode ensejar. 

Ademais, 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 elimine a negativação, em 48 horas, 

sob pena de multa no importe de R$ 500,00 diários, até o limite 30 dias. 

Inverto o ônus probandi, determinando que a requerida prove o fato 

positivo da relação jurídica material, alegada inexistente; Sessão de 

conciliação já designada automaticamente; Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000109-30.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAPAJOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000109-30.2017.8.11.0095 REQUERENTE: EXEQUENTE: HUGO ROGER DE 

SOUZA ALMEIDA REQUERIDO: EXECUTADO: TAPAJOS PARAFUSOS E 

FERRAMENTAS LTDA - ME Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo legal. Homologo por sentença o acordo efetuado pelas partes e 

julgo extinto o processo nos termos do art. 487, III, b, do CPC. 

Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por interpretação 

analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas (CNGC 

Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 25 de 

outubro de 2017 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41108 Nr: 857-80.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo legal, 

apresente perante esta Secretaria, as Contrarrazões do Recurso de 

Apelação de fls. 133/142.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 19085 Nr: 359-18.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christiano Carvalho de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal de Farias Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Carvalho de Araujo - 

OAB:11.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885

 Certifico que fiquei impossibilitada de proceder com a expedição dos 

alvarás de levantamentos do valor acordado, tendo em vista, que resta 

depositado somente os valores devolvidos por insconsistência da conta 

informada (fls. 256 a 261), sendo os demais valores já foram levantados, 

conforme verificado nos extratos e alvarás anteriormente juntados e 

extrato atualizado dos valores remanescentes, adiante juntados.

 Em razão do exposto, nos termos da legislação vigente e Provimento n. 

056/07-CGJ, impulsiono o feito para intimação do patrono do executado, 

manifestar-se no prazo legal de 05 dias, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41872 Nr: 142-04.2013.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Ferreira Sojo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anari Vilela de Moraes - 

OAB:10.215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para retificar a certidão datada de 13/11/2017 para constar: a 

intimando a patrona do requerente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19442 Nr: 717-80.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tarcisio de Souza, Valter de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito ao patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca do mandado e certidão de fls. 122/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66217 Nr: 3136-63.2017.811.0022

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Nelson Duran Luque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Del Claro Junior - 

OAB:OAB/MT 11843, Guilherme Augusto Brescovici Milagres - 

OAB:13047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, verifico que o embargante não faz jus a concessão do 

benefício da justiça gratuita, pois há nos autos elementos que demonstram 

que o autor possuir recursos financeiros para arcar com as custas e 

despesas processuais, afastando a presunção a que dispõe o artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil.Deste modo, nos termos dos artigos 98, 

“caput”, e 321, ambos do Código de Processo Civil, concedo a parte 

embargante o prazo de 15 (quinze) dias, para efetuar o pagamento das 

custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de 

mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10072 Nr: 1075-55.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença interposta por José Francisco de 

Oliveira em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls.179-180, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como a advogada da parte credora retirou em juízo o alvará de liberação 

de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19196 Nr: 470-02.2011.811.0022

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinosi Imbirussu Ennes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Eudes Gomes de 

Lima - OAB:5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc.

Trata-se de ação de monitória interposta por AGUINOSI IMBIRUSSU ENNES 

em desfavor de ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente 

qualificados nos autos.

A decisão de fls. 59 determinou a intimação pessoal da parte requerente 

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

artigo 485, III, §1º, do Código de Processo Civil.

Às fls. 60-v foi acostado aos autos o comprovante de recebimento do AR, 

com diligência positiva de intimação da parte requerente.

Contudo, apesar de intimada a parte autora deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, conforme se vê às fls. 61.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Custas a cargo da parte autora.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40946 Nr: 695-85.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVCdO, Maria Zelia Caires dos Santos, TCdO, Maria 

Zelia Caires dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benair Nogueira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Execução de Alimentos, interposta por João Vitor 

Caires de Oliveira e Thiago Caires de Oliveira, representado por sua 

genitora Maria Zélia Caires dos Santos, em desfavor de Benair Nogueira 

de Oliveira, devidamente qualificado nos autos, requerendo a citação do 

executado para efetuar o pagamento do débito em atraso, totalizando o 

valor de R$ 27.260,83.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 
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pena de penhora de dinheiro e de bens, o tanto que se fizerem necessário 

para a satisfação do crédito, bem como a inserção de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abre-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41209 Nr: 958-20.2012.811.0022

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Crivellente - OAB:8321 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Erick Matheus Corrêa 

Pinto, representado por sua genitora Elisângela Marques Corrêa, em 

desfavor de Denis dos Santos Pinto, ambos qualificados nos autos.

A decisão proferida às fls. 58 determinou a intimação pessoal da parte 

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

sob pena de arquivamento do feito.

Às fls. 68 foi acostada aos autos a certidão do Oficial de Justiça, com 

diligência positiva de intimação da parte requerente.

Contudo, apesar de intimada a parte autora deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, conforme se vê às fls. 69.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Custas a cargo da parte autora.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44320 Nr: 352-21.2014.811.0022

 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: Carlos Luz de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuarios, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andregis Pithan Pagnussatt - 

OAB:MT/8992-B, Igor Giraldi Faria - OAB:7245/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o feito deve ser chamado a ordem, haja 

vista que a requerida Defend Produtos e Serviços Agropecuários não foi 

citada até a presente data.

Assim sendo, intime-se a parte autora para informar o atual endereço da 

referida parte, no prazo de 10 (dez) dias, bem como requerer o que 

entender de direito.

Após, com o endereço acostado aos autos, cite-se a requerida nos 

termos da decisão proferida às fls. 38/39.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6677 Nr: 787-44.2004.811.0022

 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 General Motors S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Fernandes Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003

 Vistos etc.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos Código de Processo 

Civil, considerando ainda que a autocomposição pode se dar a qualquer 

tempo e inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 21 DE MARÇO DE 2018, ÀS 10H40MIN, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa comarca, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, 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.

Intimem-se as partes na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da 

audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14919 Nr: 1214-02.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Rodrigues Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Izabel Rodrigues 

Duarte em face do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 104/107 foi expedida a requisição de pequeno valor para o 

pagamento do débito, sendo depositado nos autos, conforme fls. 108/109.

Às fls. 110/111 a parte autora procedeu a retirada dos alvarás para o 

levantamento dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19386 Nr: 661-47.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Alves Viana - Falecida, Joilson Alves Viana, 

Joelma Alves Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Izaura Alves Viana 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente qualificados 

nos autos.

Às fls. 78/80 foi expedida a requisição de pequeno valor para o 

pagamento do débito, sendo depositado nos autos, conforme fls. 94/96.

Às fls. 97/99 a parte autora procedeu a retirada dos alvarás para o 

levantamento dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40770 Nr: 520-91.2012.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Merces Rodrigues Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, arquivem-se os 

autos com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45372 Nr: 1146-42.2014.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611, Pollyana de Paula E Silva - OAB:MT/12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se a ação de manutenção e conversão de benefício por 

incapacidade ajuizada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Em petição acostada em fls.70, a autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Em despacho de fls.71 foi determinado à intimação requerido para se 

manifestar quanto a desistência da ação por parte da autora, sendo que 

este não se manifestou conforme certidão de fls.73.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em fls.70.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59327 Nr: 14-42.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Arce do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 (...)Desta feita, não estando presentes as hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397, do CPP, indefiro o pedido de absolvição 

sumária formulado pela defesa.Em juízo de cognição sumária constato a 

plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos 

narrados na preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, 

bem como fortes indícios de autoria.Assim sendo, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de março de 2018, às 13h30min, 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e 

de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado.Caso alguma 

testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, expeça-se, 

desde já, carta precatória para a oitiva.Intimem-se as testemunhas de 

acusação e de defesa, bem como o acusado, para comparecerem a 

audiência designada.Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá 

Corrêa de Rondonópolis-MT para que providencie a condução do acusado 

ao Prédio deste Juízo, na data supra mencionada, para que o mesmo 

compareça a audiência designada.Ciência ao Ministério Público e a 

defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 08 de janeiro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65992 Nr: 3030-04.2017.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Alves Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pela autora.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 
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para o dia 18 de abril de 2018, às 09h40min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 16 de janeiro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66270 Nr: 3164-31.2017.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Santana de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pelo autor.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 25 de abril de 2018, às 08h40min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3538 Nr: 528-54.2001.811.0022

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLBF, ADCF, AJdM, APdO, RSPdN, NNP, IdLP, 

RMEC, SRR, JCdP, MPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ede Marcos Deniz - 

OAB:6808/MT, Evan Corrêa da Costa - OAB:8202, Gilberto Machado 

Custódio - OAB:MT/6.435, Hernani Nunes de Melo - OAB:13167, 

João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O

 Vistos etc.

Arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6576 Nr: 1276-13.2006.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que já foi realização o pagamento do débito, arquive-se o 

presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10623 Nr: 181-45.2006.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Batista Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Rolim Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anari Vilela de Moraes - 

OAB:10.215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Sales Fernandes - 

OAB:2.050-AC, Marco Aurelio Frota Cervelli - OAB:103644

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, por meio de mandado ou 

carta, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18331 Nr: 1298-32.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ritiane Diomidio de Souza Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Maia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, por meio de mandado ou 

carta, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18668 Nr: 1633-51.2010.811.0022

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS, ÉMFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Sem condenação as 

custas.Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19138 Nr: 412-96.2011.811.0022

 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: Lindinalva Avelino dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretario de Administração Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Mendes Neto - 

OAB:11330/MT, Carlos Roberto Batista Junior - OAB:13046/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 166, arquive-se o presente feito 

com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20004 Nr: 1281-59.2011.811.0022

 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: Danilo dos Reis Palma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wantuil Fernandes Junior - 

OAB:10705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Neves Costa - 

OAB:153447/SP, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A, Ricardo Neves 

Costa - OAB:12410-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição de fls. 

147/162, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42738 Nr: 988-21.2013.811.0022

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mathias de Oliveira - 

OAB:MT/16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Thatyelle Fernanda 

Alves dos Santos, representada por sua genitora Vera Lucia Alves de 

Souza, em desfavor de Ueliton Henrique dos Santos, ambos qualificados 

nos autos.

A decisão proferida às fls. 43 determinou a intimação pessoal da parte 

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

sob pena de arquivamento do feito.

Às fls. 55 foi acostado aos autos a certidão do Oficial de Justiça, com 

diligência positiva de intimação da parte requerente.

Contudo, apesar de intimada a parte autora deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, conforme se vê às fls. 56.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Custas a cargo da parte autora.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44644 Nr: 592-10.2014.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tiago da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Camilo de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45201 Nr: 1012-15.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GdSG, Cristina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herbert Bispo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a consulta ao sistema Bacenjud restou infrutífero, 

determino o bloqueio de veículos em nome do executado.

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63831 Nr: 2130-21.2017.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. A de Carvalho Informática ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Indústria e Comércio de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vyctor Mafra Castro - 

OAB:22064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, §3º, do Código de Processo 

Civil, e por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de 

tutela pleiteado pela autora.Versando a causa sobre direitos que admitem 
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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 11 de abril de 2018, às 10h00min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65757 Nr: 2934-86.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHFDS, JFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

e, ante os termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, é plausível a fixação dos alimentos provisórios em 30% 

(cinquenta e três por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos em 

favor do menor a partir da citação, uma vez que o requerente não 

comprovou documentalmente que o requerido aufere a renda indicada na 

exordial.Ademais, a quantia ora arbitrada é suficiente para arcar com os 

gastos que o autor possui, bem como se faz necessário salientar que a 

representante do autor também possui a obrigação de arcar com as 

despesas do menor.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 11 de abril de 2018, às 09h20min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66034 Nr: 3051-77.2017.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Amadeu da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

antecipação de tutela pleiteado pelo autor, para determinar que a parte 

requerida se abstenha de efetuar a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora n.º 147762-92, em nome do 

autor, referente a cobrança do TO n.º 568107, no valor de R$ 616,66 

(seiscentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), até o 

julgamento do presente feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da presente decisão 

pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais).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 18 

de abril de 2018, às 10h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66116 Nr: 3071-68.2017.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pelo autor.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 18 de abril de 2018, às 10h40min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66125 Nr: 3078-60.2017.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

antecipação de tutela pleiteado pelo autor, para determinar que a parte 

requerida se abstenha de efetuar a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/808068-1, em nome do 

autor, referente a cobrança do TOI n.º 568114/2017, no valor de R$ 

3.612,70 (três mil, seiscentos e doze reais e setenta centavos), até o 

julgamento do presente feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da presente decisão 

pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais).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 18 

de abril de 2018, às 11h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66191 Nr: 3119-27.2017.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Vilsânia Galvão Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pelo autor.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 25 de abril de 2018, às 08h00min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6571 Nr: 367-39.2004.811.0022

 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: Josefa Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP, João 

Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 408 de 760



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Josefa Pinto da Silva em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls.224-227, foi expedido precatório e requisição de pequeno valor - 

RPV para o pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em 

juízo, bem como o advogado da parte credora retirou em juízo o alvará de 

liberação de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6581 Nr: 530-19.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Conceição Ferreira da Silva - Falecida, Cleiton 

Henrique da Silva, José Reginaldo da Silva, Wellington Adelino da Silva, 

Wilson Adelino da Silva, Roberto Adelino da Silva, José Edson da Silva, 

Sonia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para se manifestar acerca da petição de fls. 

289/290, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Em seguida, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6630 Nr: 375-16.2004.811.0022

 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: Inês Maria Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, João Ricardo Filipak - OAB:11551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691, Carolina Lages 

Echeverria - OAB:Matr.1585248

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Inês Maria Bueno em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls.351-354, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como o advogado da parte credora retirou em juízo o alvará de liberação 

de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9498 Nr: 569-79.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves dos Santos, Cleonides Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Maria Alves dos Santos 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls.152-155, foi expedido precatório e requisição de pequeno valor - 

RPV para o pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em 

juízo, bem como a curadora da parte credora retirou em juízo o alvará de 

liberação de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9669 Nr: 707-46.2005.811.0022

 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: Juvenal Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Juvenal Rodrigues dos 

Santos em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.
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Às fls.199-202, foi expedido precatório e requisição de pequeno valor - 

RPV para o pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em 

juízo, bem como a advogada da parte credora retirou em juízo o alvará de 

liberação de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13020 Nr: 1037-72.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCYFdIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEMG, LG, DAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Alberto Villela Filho - 

OAB:19327, Milton Alves Damaceno - OAB:3620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo exequente às fls.478.

Desta forma, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha de acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes 

da CNGC, para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome 

do devedor.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, do CPC).

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de dezembro de 2017.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15835 Nr: 513-07.2009.811.0022

 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: Ana Pinheiro Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Ana Pinheiro Viana em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls.120-123, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como a advogada da parte credora retirou em juízo o alvará de liberação 

de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16271 Nr: 946-11.2009.811.0022

 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: Severina Luzia de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre a decisão de fls. 141/152, 

bem como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, arquivem-se os 

autos com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16281 Nr: 956-55.2009.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ocilia Bastos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Maria Ocilia Bastos de 

Oliveira em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls.89-92, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como o advogado da parte credora retirou em juízo o alvará de liberação 

de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16286 Nr: 961-77.2009.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 Vistos etc.

Ante o teor da petição de fls. 103, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária 

se houve qualquer problema no encaminhamento do RPV expedido às fls. 

97/98, procedendo o necessário para o seu cumprimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16292 Nr: 972-09.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Sem condenação as 

custas.Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16429 Nr: 1105-51.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Divino de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, 

Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oferecida pelo 

executado às fls. 135/139.Não verificando qualquer irregularidade no 

demonstrativo discriminado do crédito apresentado pela exequente às fls. 

130-v.Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do 

débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do 

referido artigo.Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos 

artigos 4º e 5º, ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, 

do CPC, expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV por 

intermédio da Procuradoria Geral Federal, fazendo-se o pagamento em até 

02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de 

sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - 

Provimento 11/2014-CM).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16625 Nr: 1312-50.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da petição de fls. 

113/116, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18047 Nr: 1015-09.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Julia Fernandes de 

Oliveira em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls.64-67, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como a advogada da parte credora retirou em juízo o alvará de liberação 

de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18954 Nr: 227-58.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Quintino da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Neusa Quintino da Silva 

Souza em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls.163-166, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como a advogada da parte credora retirou em juízo o alvará de liberação 

de valores, referente pagamento de débito.
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Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18977 Nr: 250-04.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B, Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 122, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18979 Nr: 252-71.2011.811.0022

 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: Geralda Rosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Geralda Rosa Pereira 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls.74-77, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como a advogada da parte credora retirou em juízo o alvará de liberação 

de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19878 Nr: 1153-39.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gabriel Mendonça Silva, Maria Aparecida Borges 

Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por João Gabriel Mendonça 

Silva em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls.106-107, foi expedido precatório e requisição de pequeno valor - 

RPV para o pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em 

juízo, bem como a advogada da parte credora retirou em juízo o alvará de 

liberação de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41138 Nr: 887-18.2012.811.0022

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAGP, MFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:OAB/MT 7.356-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o exequente completou sua maioridade, intime-o para 

regularizar sua representação processual, requerendo o que entender de 

direito, bem como manifestar se tem interesse no prosseguimento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41519 Nr: 1266-56.2012.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transmaq Transportes de Maquinas e Serviços Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Luis Pedroso Marques 

de Oliveira - OAB:7.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Toshio Shimosakai - 

OAB:10386-B

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo legal, 

apresente perante esta Secretaria, as Contrarrazões do Recurso de 
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Apelação de fls. 157/162 e vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42724 Nr: 974-37.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Rodrigues Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Matias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilene Maria Oliveira - 

OAB:5296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Ante os serviços prestados 

pela advogada nomeada Dra. Lucilene Maria Oliveira no presente feito, 

arbitro os honorários advocatícios em 3 (três) URH, conforme a Tabela da 

OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.Sem condenação as custas.Transitada em Julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43423 Nr: 1622-17.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Buzata Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nextel Telecomunicações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Oliveira de Oliveira 

- OAB:MT/7206-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15104-A, Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(s) patrono(s) do autor, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44063 Nr: 163-43.2014.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teixeira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diemison Motta da Fonseca, Nelson Aurelio 

Zandona, Francisco Mendes Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, Ricardo Alves Athaide - OAB:MT/11.858-A, Rosiene 

Alves de Lima - OAB:18124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Telles - 

OAB:GO/33.262

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

para:

1- Intimação do(s) patrono(s) do requerente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, comprove a distribuição da carta precatória de fl. 113, 

retirada em 24/04/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44102 Nr: 190-26.2014.811.0022

 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: Sebastiana Luzia de Melo Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

parcialmente procedente o pedido da autora, e condeno o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS a manter o benefício de auxílio-doença a 

Sebastiana Luzia de Melo Pio, na base de um salário mensal, conforme 

artigo 61, da Lei n.º 8.213/1991.Declaro extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código do Processo 

Civil.Sem custas à vista da gratuidade judiciária.Por fim, 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).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.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44690 Nr: 631-07.2014.811.0022

 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: Joana Mirtes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de concessão de amparo social ao idoso ajuizada por 

Joana Mirtes da Silva em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os 

requisitos legais, e por isso, requerendo concessão do benefício.

Em petição de fls.50 a autora ingressou com o requerimento administrativo 

junto ao requerido, o qual informa que foi concedido o benefício pleiteado, 

qual seja amparo social ao idoso.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Fora constatada a concessão do benefício pleiteado pela requerente 

através de requerimento administrativo no instituto requerido.

Assim sendo, conforme se vê a presente ação perdeu seu objeto, 

devendo, portanto, ser extinta.

 ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse 

processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as devidas cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44764 Nr: 694-32.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderleia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnael Ferreira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Rodrigues - 

OAB:MT/16.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 47.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Suely 

Rodrigues, levando em consideração o trabalho realizado pela causídica 

no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 04 (quatro) URH, 

a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso.
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Expeça-se a respectiva certidão.

Proceda-se a Sra. Gestora a nomeação de uma advogado habilitado neste 

Juízo para proceder a defesa da parte exequente, intimando-o para indicar 

bens em nome do devedor passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45031 Nr: 895-24.2014.811.0022

 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: Ana Maria Marques de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria por idade rural a Ana Maria 

Marques de Jesus, na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data da entrada do requerimento administrativo, 

conforme artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, qual seja, 04 de agosto de 

2016, conforme fls.55.Declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, 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).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 correção 

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.Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no § 2° do art. 475 do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65449 Nr: 2818-80.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Greve, Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos 

Greve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CESAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pela 

autora, para determinar que a parte requerida proceda a imediata retirada 

do nome do requerente dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção 

ao crédito, devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, 

até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).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 04 de abril de 2018, às 09h20min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65466 Nr: 2824-87.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigues Aparecido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Croácia Comércio e Locadora de Máquinas 

para Construção Ltda EPP, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pela 

autora, para determinar que a parte requerida proceda a imediata retirada 

do nome do requerente dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção 

ao crédito, devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, 

até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).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 04 de abril de 2018, às 09h40min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66186 Nr: 3115-87.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimentos Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro nos artigos 

303 e 305, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR 

formulado pelo autor, para afastar imediatamente a requerida das 

dependências da empresa, não devendo frequentar o local, bem como 

proíbo a requerida de praticar qualquer ato de administração na empresa, 

sob pena de multa única no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo 

descumprimento desta decisão.Expeça-se o competente mandado de 

afastamento da requerido da empresa Carlos Eduardo Massuia EPP, 

inscrita no CNPJ sob o nº 12.325.263/0002-30, situada na Rua Arnaldo 

Estevan, nº 600, Centro, Pedra Preta-MT, devendo a ré entregar as 

chaves do estabelecimento.Após, cite-se a requerida para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, conteste o pedido, indicando as provas que pretende 

produzir (art. 306, CPC), alertando-o para o disposto no artigo 307, do 

Código de Processo Civil.Advirto o autor que, efetivada a tutela cautelar, 

deverá formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de cessação da eficácia da tutela concedida, nos termos do artigo 308 c/c 

309, ambos do CPC.Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 16 de janeiro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66258 Nr: 3158-24.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronildo José Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340 

A/MT, Flavia Bumlai Alves Pinto - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência 

no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 66366 Nr: 3205-95.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Remi Santos Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pelo autor.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 25 de abril de 2018, às 09h20min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2672 Nr: 149-50.2000.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Borges & Souza Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho - 

OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença ingressada por Sival Pohl Moreira 

de Castilho em desfavor do Banco do Brasil S.A., devidamente 

qualificados nos autos.

O executado apesar de regularmente intimado não efetuou o pagamento 

do débito espontaneamente (fls. 262/265), motivo pelo qual fora realizado 

o bloqueio de valores nas contas financeiras do executado (fls. 275/288).

Intimado para se manifestar acerca do bloqueio, a parte executada 

peticionou às fls. 291/292 concordando com o valor indisponibilizados e 

requereu a extinção do processo.

A parte exequente peticionou às fls. 321, informando a conta bancária 

para liberação dos valores e o cálculo de atualização do débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Inicialmente, defiro parcialmente o pleito do exequente de fls. 321, haja 

vista que uma vez realizada a penhora não há que se falar em atualização 

do débito.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a expedição do alvará judicial para liberação dos valores, em 

favor do exequente, na conta bancária informada na petição de fls. 321.

Custas a cargo do executado, caso existente.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6511 Nr: 361-32.2004.811.0022

 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 Clemente da Costa - Falecido, Idelirda Ribeiro da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP, 

Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691, Wládia C. de Maracaba 

Calheiros de Lima - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Idelirda Ribeiro da Costa 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls.355-358, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como o advogado da parte credora retirou em juízo o alvará de liberação 

de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6528 Nr: 698-21.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Osiris Neiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Proc. Federal - OAB:3.833/MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Tiago Osiris Neiva em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls.301-304, foi expedido precatório e requisição de pequeno valor - 

RPV para o pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em 

juízo, bem como o advogado da parte credora retirou em juízo o alvará de 

liberação de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6590 Nr: 481-75.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Síria de Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Proc. Federal - OAB:3.833/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 112, da Lei nº. 8213/91, 

DEFIRO o pedido habilitação do meeiro Inucencio de Souza Pinto e da 

herdeira Jacira Pinto de Souza, e determino a alteração do polo ativo, 

devendo constar como sucessores da autora.Após, aguarde-se o 

pagamento do precatório expedido às fls. 254.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6602 Nr: 325-87.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jeronimo Modesto de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ante a divergência entre as partes quanto ao valor do cumprimento da 

sentença, determino a remessa dos autos à Contadoria deste Juízo, para 

que se efetuem os cálculos referentes à liquidação de sentença e dos 

honorários advocatícios, observando o disposto na sentença e no 

acordão, atentando especialmente quanto as porcentagem dos juros de 

mora definidos às fls. 206.

Providenciado o acima estabelecido, intimem-se as partes para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem, acerca dos cálculos 

apresentados pela contadoria judicial, requerendo o que entender de 

direito.

Advirta-se ainda que a falta de manifestação implicará concordância tácita 

com o cálculo e que, havendo discordância, deverão as partes impugná-lo 

de maneira específica.

Após, decorrido os referidos prazos, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6953 Nr: 997-95.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Alves Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Vicente Alves Antunes 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls.286-289, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como o advogado da parte credora retirou em juízo o alvará de liberação 

de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6959 Nr: 1002-20.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euride Maria Alcina dos Santos - Falecida, Edson dos 

Santos, Edgar dos Santos, Edval dos Santos, Edna dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP, João 

Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por EDSON DOS SANTOS, 

EDGAR DOS SANTOS, EDVAL DOS SANTOS E EDNA DOS SANTOS em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls.243-250, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como o advogado das partes credoras retirou em juízo o alvará de 

liberação de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9961 Nr: 964-71.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ely Maria da Cruz Mendonça - 

OAB:2100, Julio Almeida de Souza - OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a parte exequente em petição juntada às fls. 259, 

concordou expressamente com o cálculo e valor apresentado pela parte 

executada na impugnação acostada às fls. 253/256, homologo o cálculo 

apresentado pela parte executada.

Assim, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do 
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débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do 

referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV por intermédio da 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, fazendo-se o pagamento 

em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de 

sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - 

Provimento 11/2014-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10071 Nr: 1074-70.2005.811.0022

 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: Ana Barboza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Patricia Broim Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - OAB:5409/MT, Oldack Alves da Silva Neto - OAB:2.864/GO

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Ana Barboza de Oliveira 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls.155-158, foi expedido precatório e requisição de pequeno valor - 

RPV para o pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em 

juízo, bem como a advogada da parte credora retirou em juízo o alvará de 

liberação de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10324 Nr: 1326-73.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weder Badaró

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Weder Badaró em face 

de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls.232-233, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como a advogada da parte credora retirou em juízo o alvará de liberação 

de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10340 Nr: 1340-57.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anésia Gonçalves Ferreira - FALECIDA, Waldemar 

Ferreira, Iracy Maria Dorice Ferreira, Maria do Carmo Silva Ferreira, Aires 

Ferreira, Maria Santana Pires, Sebastião Melcliades Pires, Teresa Nunes 

Ferreira, João Ferreira, Neide Gimenes Rodrigues, Iraci Ferreira de Souza, 

Ademar Ferreira, Joao Pereira de Souza, Cleuza Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 

227/231, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11127 Nr: 661-23.2006.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFKR, GMKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Sem condenação as 

custas.Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11451 Nr: 985-13.2006.811.0022

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 156, determinando a retirada da penhora no registro 

do veículo junto ao Detran via sistema Renajud.

 Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12239 Nr: 259-05.2007.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ananias Martins de Souza 

Filho - OAB:1.279, Carlos Alberto Alves Junior - OAB:MT/9583, José 

Flávio Marras Domingues - OAB:2350-A

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de fls. 327/329.

Considerando que o veículo fora apreendido com o réu no momento do 

flagrante delito, considerando que não foi comprovado nos autos, a origem 

lícita do valor apreendido, bem como há nos autos evidencia que o mesmo 

foi adquirido como fruto do trabalho do tráfico de entorpecentes, declaro 

seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06.

Oficie-se a Diretoria do Fórum para a realização do leilão público dos 

objetos.

Após, arquive-se os presentes autos com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12963 Nr: 985-76.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 277/288, cumpra-se conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14310 Nr: 609-56.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Rocha Theodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Emiliana Rocha 

Theodoro em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls.139-142, 146-147, 158-159, foi expedido requisição de pequeno 

valor - RPV para o pagamento do débito, sendo que este valor foi 

depositado em juízo, bem como o advogado da parte credora retirou em 

juízo o alvará de liberação de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15401 Nr: 86-10.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maridete Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Maridete Alves dos 

Santos em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls.116-119, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como o advogado da parte credora retirou em juízo o alvará de liberação 

de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15841 Nr: 509-67.2009.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernestina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B, Maria Elisabete Pícolo - OAB:4.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 108, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16595 Nr: 1264-91.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende, Antonio Martello Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Theodoro dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Martello Junior - 

OAB:6370/MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A
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 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 613/614.

Apense-se o presente feito aos autos de código 16596.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16623 Nr: 1310-80.2009.811.0022

 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: Benedito Mendonça Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - OAB:5409/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por Benedito 

Mendonça Chagas em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

requerendo a citação do executado para efetuar o pagamento do débito 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2014-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16756 Nr: 1431-11.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Maria José de Souza em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls.152-153, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como a advogada da parte credora retirou em juízo o alvará de liberação 

de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16808 Nr: 1475-30.2009.811.0022

 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: Antonio Martins de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 112, da Lei nº. 8213/91, 

DEFIRO o pedido habilitação do meeira Maria do Rosário de Melo e do 

herdeiro Roberto Martins Melo, e determino a alteração do polo ativo, 

devendo constar como sucessores da autora.Retifique a autuação, de 

modo a constar o nome como cumprimento de sentença, efetivando as 

demais alterações no Cartório Distribuidor.Desta forma, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Instituto Nacional do 

Seguro Social para, querendo, impugne a execução no prazo de 30 (trinta) 

dias.Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar 

qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o 

por homologado.Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de 

liquidação do débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos 

no §1º do referido artigo.Após, com o cálculo acostado aos autos, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido provimento e artigo 535, 

§3º, inciso II, do CPC, expeça-se o ofício requisitório do pagamento do 

RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o 

pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2014-CM).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17121 Nr: 80-66.2010.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para se manifestar nos autos para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, não havendo manifestação, arquive-se os autos com as devidas 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17369 Nr: 333-54.2010.811.0022
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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: João Batista Barbosa Cordeiro, Ana Barboza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por João 

Batista Barbosa Cordeiro em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

requerendo a citação do executado para efetuar o pagamento do débito 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Em seguida, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de 

liquidação do débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos 

no §1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2014-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17745 Nr: 710-25.2010.811.0022

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Pascua Telles de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Costa Chibeni Yarid - 

OAB:140.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ramsay de Lacerda 

- OAB:11892-A/MT, Laura Amaral Vilela - OAB:9303, Leandro Alves 

Martins Jacarandá - OAB:10.827, Lilian Mara Alburquerque Felício - 

OAB:MT/13.161, Lucas Osviani - OAB:13920/MT, Mário Márcio de 

Lara Soriano - OAB:MT/3.946, Thiago França Cabral - OAB:11584/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da certidão de fls. 134, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, remeta-se os autos 

ao arquivo com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17749 Nr: 714-62.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Leite de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deisi Vieira Ferreira - 

OAB:10071-B, Juliano da Silva Barboza - OAB:14573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Estado - 

OAB:00000

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por Margarida 

Leite Lima em face do Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do 

executado para efetuar o pagamento do débito nos termos do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Em seguida, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de 

liquidação do débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos 

no §1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2014-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18146 Nr: 1114-76.2010.811.0022

 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: Lourdes de Matos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da petição de fls. 

81/85, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18439 Nr: 1407-46.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Cristina Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da impugnação à 

execução apresentada pela parte executada, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 18868 Nr: 141-87.2011.811.0022

 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
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 PARTE AUTORA: Maria Madalena Cirino Favali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(s) patrono(s) da autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifestem nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19345 Nr: 620-80.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 149/150, tendo em vista que incumbe a parte a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito.

Intime-se a parte exequente para apresentar do cálculo de liquidação do 

débito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pela de arquivamento do feito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19571 Nr: 846-85.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a realização do pagamento realizado nos autos principais em 

apenso, intime-se a parte exequente para se manifestar se há interesse 

no prosseguimento do presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19797 Nr: 1072-90.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ricarda Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a parte exequente em petição juntada às fls. 149, 

concordou expressamente com o cálculo e valor apresentado pela parte 

executada na impugnação, homologo o cálculo apresentado pela parte 

executada às fls. 144/146.

Assim, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do 

débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do 

referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV por intermédio da 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, fazendo-se o pagamento 

em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de 

sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - 

Provimento 11/2014-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19802 Nr: 1077-15.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 .Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação à execução 

apresentada pela executada às fls. 122/128, para reconhecer excesso no 

cálculo da execução e determinar a realização do cálculo judicial para a 

liquidação da sentença.Determino a remessa dos autos à Contadoria deste 

Juízo, para que se efetuem os cálculos referentes à liquidação de 

sentença e dos honorários advocatícios, observando o disposto na 

sentença e no acordão, bem como observando a base do cálculo de 

incidir desde 09/08/2006 até 30/07/2011 e os fundamentos expostos 

acima.Providenciado o acima estabelecido, intimem-se as partes para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem, acerca dos cálculos 

apresentados pela contadoria judicial, requerendo o que entender de 

direito.Advirta-se ainda que a falta de manifestação implicará 

concordância tácita com o cálculo e que, havendo discordância, deverão 

as partes impugná-lo de maneira específica.Após, decorrido os referidos 

prazos, certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19876 Nr: 1151-69.2011.811.0022

 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: Antonio Jeová de Anicésio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da impugnação à 

execução apresentada pela parte executada, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42655 Nr: 907-72.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joram Souza Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 
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o feito intimando a patrona do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43253 Nr: 1482-80.2013.811.0022

 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: PIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho - 

OAB:3981, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Tavares Lima Verde 

- OAB:144.022, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação as custas.Transitada em 

Julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43318 Nr: 1538-16.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Rosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro os pleitos de fls. 66/71.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2018, às 14h00min.

Intimem-se as partes para comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, bem como intime-se a parte requerida para se manifestar 

acerca dos novos documento acostados às fls. 70/71, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44153 Nr: 222-31.2014.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Alimentos interposta por Mateus Felipe Giroli Vieira 

da Silva, representado por sua genitora Maria Aparecida Girolo Rodrigues 

Vieira, em desfavor de Rodrigo Inácio da Silva, qualificados nos autos.

Na audiência de conciliação (fls. 29) as partes transigiram amigavelmente 

quanto ao pagamento dos alimentos, requerendo a homologação do 

acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas às fls. 29 dos autos do 

processo.

Sem custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44226 Nr: 275-12.2014.811.0022

 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: Espólio de Candida Lobato Sebastião, Manoel Xavier da 

Silva, Solange Sebastião, Natalicio Bezerra, Fabio Sebastião Bezerra, 

Crescilsa Sebastião, Marilza Sebastião, Mauro Sebastião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B, Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente em todos os seus termos a presente 

ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento 

dos requisitos contidos no artigo 48, §1° e §2° da Lei nº 8.213/91, para a 

concessão da aposentadoria por idade rural, pleiteado pela requerente 

Olivia Lourenço Barbosa.Sem custas.Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44484 Nr: 466-57.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Lindinalva Avelino dos Anjos, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Rodrigues Pereira, Manoel de Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Pelas razões acima expostas, considerando as provas realizadas em 

Juízo, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO os acusados 

ALCIONE RODRIGUES PEREIRA e MANOEL DE MEDINA da imputação 

narrada na denúncia, com fundamento no artigo 386, III, do Código de 

Processo Penal. Sem custas.Após o trânsito em julgado e adoção das 

demais providências de praxe, arquivem-se, com as baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se e intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44963 Nr: 843-28.2014.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandra Lina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Rodrigues - 

OAB:MT/16.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos Código de Processo 

Civil, considerando ainda que a autocomposição pode se dar a qualquer 

tempo e inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 11 DE ABRIL DE 2018, ÀS 11H00MIN, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa comarca, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.
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Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, 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.

Intimem-se as partes por meio de mandado da audiência de conciliação 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45086 Nr: 929-96.2014.811.0022

 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: José Nogueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a), para que no prazo legal, apresente 

perante este Juízo, as contrarrazões do Recurso de Apelação de fls. 

94/98, acostados aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47581 Nr: 2063-61.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erinaldo Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:21712/O, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ofertada pela Representante do Ministério Público, 

em desfavor do acusado Erinaldo Silva Almeida, devidamente qualificado 

nos autos, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 147, do 

Código Penal, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, com as 

implicações da Lei 11.340/06.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, 

conforme Ref. 19, o qual apresentou resposta à acusação, na 

oportunidade em que refutou os fatos da exordial e arrolou testemunhas 

de defesa.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 

2018, às 14h30minutos, ocasião em que se tomará o depoimento da vítima, 

das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao 

interrogatório do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se a vítima, as testemunhas de acusação e de defesa, bem como 

o acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de janeiro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47664 Nr: 2113-87.2014.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JABdS, NGLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC, CVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº. 678/2017 – PRES, que estabeleceu o 

calendário forense para o exercício de 2018, onde estão listadas as datas 

em que o expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato 

Grosso será suspenso devido aos feriados, e considerando que o dia 

14/02/2018 consta como ponto facultativo, redesigno a audiência de Ref. 

60, para o dia 18 de abril de 2018, às 15h.

Intimem-se as partes e ciência ao Ministério Público da audiência 

designada.

Ante a suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, proceda-se a 

nomeação de advogado dativo para proceder à defesa dos requeridos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 10 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54312 Nr: 555-12.2016.811.0022

 AÇÃO: Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Ante o exposto, arquivo o presente feito, com fundamento no artigo 2º, 

parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente c.c. artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, em razão da maioridade penal do menor infrator 

Brauno Feitosa Guimarães.Ciência ao Ministério Público.Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 08 de janeiro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57489 Nr: 1760-76.2016.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº. 678/2017 – PRES, que estabeleceu o 

calendário forense para o exercício de 2018, onde estão listadas as datas 

em que o expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato 

Grosso será suspenso devido aos feriados, e considerando que o dia 

14/02/2018 consta como ponto facultativo, redesigno a audiência de Ref. 

31, para o dia 25 de abril de 2018, às 17h.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 10 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58810 Nr: 2386-95.2016.811.0022

 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): Ricardo Tafarel Alves Pinto, Rangel da Silva 

Souza, Ivanil Ribeiro Rabelo, Claiter Barreto Tristão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:MT/15.616, Tiago Rodrigues Custódio - OAB:10693

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº. 678/2017 – PRES, que estabeleceu o 

calendário forense para o exercício de 2018, onde estão listadas as datas 

em que o expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato 

Grosso será suspenso devido aos feriados, e considerando que o dia 

28/03/2018 consta como ponto facultativo, redesigno a audiência de Ref. 

81, para o dia 23 de maio de 2018, às 14h.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62272 Nr: 1475-49.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Martins de Melo, Maria do Rosario de Melo, 

Espólio de Antônio Martins de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CARDIF DO BRASIL VIDA 

E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal c.c. o artigo 300 do Código de Processo Civil, e por tudo que dos 

autos consta, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado pelos 

autores.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 11 

de abril de 2018, às 10h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 63109 Nr: 1825-37.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Mendes Ramos

 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 nº 52/07, impulsiono o feito 

para:

1- Intimação do defensor do denunciado Cristiano Mendes Ramos, para 

que no prazo legal apresente as Razões de Apelação, tendo em vista que 

o réu manifestou que deseja recorrer da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64138 Nr: 2277-47.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeane Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, com fulcro nos 

artigos 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

da denúncia, para PRONUNCIAR a ré Jeane Aparecida da Silva, 

qualificada nos autos, como incurso no artigo 121, §2º, incisos II (motivo 

fútil) e III (emprego de fogo) c/c artigo 14, inciso II (tentado), todos do 

Código Penal, para ser submetida a julgamento perante o Egrégio Tribunal 

do Júri desta comarca.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Para fins de 

intimação da presente decisão, cumpra-se o estabelecido no artigo 420, 

do Código de Processo Penal.Publique-se. Registre-se . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 09 de janeiro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64440 Nr: 2386-61.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na exordial acusatória, para 

CONDENAR o acusado RONICLEI DOS SANTOS, como incurso nas penas 

do artigo 157, § 2º, incisos I e artigo 157, § 2º, incisos I e II, na forma do 

artigo 71, todos do Código Penal.Passo a dosar a pena do réu.a) - 

Circunstâncias judiciaisO delito de roubo possui pena de reclusão de 04 

(quatro) a 10 (dez) anos, e multa.Quanto à culpabilidade verifica-se 

excedente, pois conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência 

n.º 101532/2015, item 32, “a incidência de duas ou mais causas especiais 

de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas 

na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como 

circunstâncias judiciais desfavoráveis”.Conforme se infere, o réu incidiu 

nas majorantes previstas no inciso I e II do §2º do artigo 157 do Código 

Penal, utilizando-me a do inciso II nesta primeira fase da dosimetria e outra 

na terceira fase. Quanto aos antecedentes, verifica-se o réu possui maus 

antecedentes sendo que já foi condenado pelo crime de furto qualificado, 

conforme Ação Penal n.º 264-46.2015.811.0022 que tramitou nesta 

comarca, cuja sentença penal condenatória transitou em julgado no dia 

27/10/2015. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma 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.Acerca dos motivos da prática do delito, 

veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65137 Nr: 2705-29.2017.811.0022

 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: Rosangela Ferreira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aluizio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O, Daniele Luzini dos Reis - OAB:21712/O, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de arrolamento sumário interposto por Rosangela 

Ferreira Nunes em face dos bens do “de cujus” Aluízio Alves da Silva.

Requer a autora, seja nomeada inventariante por ser única herdeira do 

espólio do “de cujus”, bem como seja expedido alvará judicial para 

levantamento de valores depositados em contas do falecido e a 

elaboração de carta de adjudicação dos bens deixados por este, ocasião 

em que pleiteia a gratuidade da justiça.

Com a inicial juntou documentos às fls.09-29.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 
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com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Nomeio a requerente Rosangela Ferreira Nunes como inventariante dos 

bens deixados pelo “de cujus” Aluízio Alves da Silva.

Ademais, considerando a presença da documentação indispensável, bem 

como a observância dos requisitos legais quanto às declarações e por ser 

a requerente única herdeira dos bens do espólio, na forma dos artigos 659 

e 662 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

adjudicação dos bens deixados em razão do falecimento de Aluízio Alves 

da Silva, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Transitada em julgado, expeça-se a carta de adjudicação dos bens e 

alvará judicial para levantamentos dos valores requeridos pela autora.

 Tratando-se de arrolamento sumário, proceda-se à intimação da Fazenda 

Pública após a lavratura da carta de adjudicação, para que proceda ao 

lançamento dos tributos porventura devidos (artigo 659, §2º, do CPC). 

Registro que, conforme prevê o artigo 662 do CPC, "no arrolamento não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio".

Comprovada a concordância da Fazenda do Estado com o recolhimento do 

imposto causa mortis, se devido, ou ainda havendo o reconhecimento da 

isenção, arquivem-se os autos.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Pedra Preta-MT, 12 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65444 Nr: 2814-43.2017.811.0022

 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): Aparecido Ribeiro Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência 

no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65467 Nr: 2825-72.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigues Aparecido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Croácia Comércio e Locadora de Máquinas 

para Construção Ltda EPP, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pela 

autora, para determinar que a parte requerida proceda a imediata retirada 

do nome do requerente dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção 

ao crédito, devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, 

até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).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 04 de abril de 2018, às 10h00min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65498 Nr: 2828-27.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassia Regina Nates Martarello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - 

OAB:22319/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pela 

autora, para determinar que a parte requerida proceda a imediata retirada 

do nome do requerente dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção 

ao crédito, devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, 

até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).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 18 de abril de 2018, às 08h20min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65679 Nr: 2890-67.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Pricila Bicudo Rinaldi - 

OAB:OAB/MT 21481-O, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:17804/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o apensamento do presente feito aos autos de código 61217.

REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 

04 DE ABRIL DE 2018, ÀS 10H20MIN, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, 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.

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) 

da audiência de conciliação designada.

Expeça-se mandado de intimação da parte requerida para comparecer a 

audiência.

Após a realização da audiência de conciliação, vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65694 Nr: 2899-29.2017.811.0022

 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: Ponta Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Magno Espíndola Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação busca e apreensão ingressada por PONTA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de RONALDO 
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MAGNO ESPINDOLA CAMARGO, devidamente qualificados nos autos.

Em petição acostada em ref. 04, a autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 04, 

sem o consentimento da parte requerida, eis que não citada ainda.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 16 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65847 Nr: 2974-68.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IAFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pela autora.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 11 de abril de 2018, às 

09h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65932 Nr: 3000-66.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DLDO, EPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA MENDES DA SILVA - 

OAB:3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, ante os termos 

da inicial e, considerando o binômio necessidade e possibilidade, é 

plausível a fixação dos alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) 

do salário mínimo vigente, eis que restou demonstrado nos autos a renda 

auferida pelo requerido, a serem pagos em favor do menor a partir da 

citação.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 04 

de abril de 2018, às 11h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66187 Nr: 3116-72.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o autor não efetuou o pagamento da 

taxa judiciária, conforme certidão de ref.2.

Aduz o autor em petição de ref.5 que o não recolhimento da taxa judiciária 

ocorreu em virtude de isenção prevista em artigo 413, inciso I, do Decreto 

Estadual 2.129/86, decreto 2.677/214 e Lei Complementar 261/2006.

Em se tratando de pagamento de custas e taxa judiciária, estas são 

previstas em regulamentação autônoma do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que, por meio do Provimento nº 41/2016-CGJ estabelece 

a CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça, onde prevê o recolhimento da taxa judiciária no ato da distribuição 

da inicial, consoante preceitua em seu artigo 456, Seção 14.

Desta feita, intime-se o requerente para recolher a taxa judiciária, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito 

sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 16 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66249 Nr: 3153-02.2017.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAdL, FKMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francelino Rogério Spósito - 

OAB:241.525-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Certifico que nesta data compareceu nesta Secretaria o (a) requerido 

(a)informando que não tem condições financeiras para constituir 

advogado pra sua defesa, solicitando a nomeação de um defensor(a) 

dativo.

Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nomeio como 

advogado dativo do requerido o causídico militante nesta municipalidade - 

Dr. João Faustino Neto OAB/MT nº. 10.364-A - para apresentar defesa no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66269 Nr: 3163-46.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lair Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pelo autor.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 25 de abril de 2018, às 08h20min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66331 Nr: 3189-44.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Ferrreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 
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por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pelo autor.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 25 de abril de 2018, às 09h00min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 2-91.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Lucas Rezendes, Klebber Lima Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KLEBBER LIMA FERREIRA, Cpf: 

03694287140, Rg: 22621962, Filiação: Edileuza Lima Ferreira e Vilson 

Alves Ferreira, data de nascimento: 08/02/1990, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: (...)Tendo em vista que o acusado KLEBBER LIMA FERREIRA 

se encontra em local incerto e não sabido, determino a sua citação por 

edital, com prazo de 30 (tinta) dias, para responder à acusação por 

escrito, no prazo de 15 (dez) dias.Faça constar no edital de citação que o 

acusado KLEBBER LIMA FERREIRA, por ocasião de sua resposta, poderá 

arguir preliminares, alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação, quando 

necessário.Conste do referido edital a infração em que o acusado está 

sendo processado.Para efeito de publicidade, observe-se os requisitos 

descritos no art. 365 e parágrafo único, do CPP.Defiro os requerimentos 

ministeriais de fls. 03, manifestados por ocasião do oferecimento da 

denúncia.Requisite-se folha de antecedentes dos réus, conforme 

requerido pelo Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 15 de janeiro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Vieira Silva, digitei.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do inquérito policial incluso que no dia 

23 de outubro de 2017, por volta das 14h:00min, no Restaurante do 

Roberto, localizado no Jardim Tatuapé, Vila Garça Branca, neste município 

e comarca de Pedra Preta/MT, os denunciados DANILO LUCAS REZENDES 

e KLEBBER LIMA FERREIRA agindo em concurso com outros indivíduos até 

o momento não identificados, previamente ajustados, agindo em unidade 

de desígnios e divisão de tarefas, após manterem Israel Lima de Araújo 

sob os seus domínios e restringirem a liberdade deste por cerca de dois 

dias (do dia 23.10.2017 por volta das 14h:00min até o dia 25.10.2017 por 

volta das 01h:30min ou 02h:00min) subtraíram para todos ou para outrem, 

mediante grave ameaça exercida com emprego de armas, coisa alheia 

móvel, consistente em um caminhão volvo/FH 5406x4T, ano/modelo 

2013/2013, cor branca, placa OBK-7225 com dois semi-reboques, sendo 

um SR/Librelato, ano/modelo 2013/2013, cor branca, placa FJX-1503 e o 

outro SR/Librelato SRTQEN3E, ano/modelo 2013/2013, cor branca, placa 

FJX-1504, avaliados em R$ 523.434,00 (quinhentos e vinte e três mil 

quatrocentros e trinta e quatro reais), conforme auto de avaliação indireta 

de fl. 104, além da quantia de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) em 

espécie. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, denuncia a Vossa Excelência DANILO LUCAS REZENDES e 

KLEBBER LIMA FERREIRA, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, 

incisos I (emprego de arma), II (concurso de pessoas) e V (restrição da 

liberdade), do Código Penal, requerendo, ainda, o recebimento e autuação 

da presente, com a citação dos denunciados para responderem à 

acusação por escrito, com a notificação da vítima e das testemunhas 

abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e 

julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme rito 

processual comum, sendo ao final proferida sentença condenatória.

Pedra Preta, 15 de janeiro de 2018

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16434 Nr: 1108-06.2009.811.0022

 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: Nilda Martins Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Miriam 

Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por Nilda Martins Moura em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls.140-143, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como o advogado da parte credora retirou em juízo o alvará de liberação 

de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 2893-22.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair do Lago Silva, Poliana Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B, Tales Passos de Almeida - OAB:MT/15217/O

 (...)Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade 

jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na 

preambular acusatória demonstram a materialidade dos delitos, bem como 

fortes indícios de autoria. Portanto, por descrever fatos que, em tese, se 

subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, RECEBO A 

DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público às fls. 01/03, nos termos em 

que fora posta em juízo, dando aos réus Poliana Machado e Odair do Lago 

Silva, como incurso no artigo 33, “caput” da Lei n.º 11.343/2006, vez que 

há elementos indiciários suficientes para embasar a peça inaugural da 

ação penal.Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 15 de março de 2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará 

o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá 

ao interrogatório dos acusados.Caso alguma testemunha de acusação ou 

defesa resida fora da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória 

para a oitiva.Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem 
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como o acusado, para comparecerem a audiência designada.Oficie-se o 

Diretor da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis-MT para que 

providencie a condução da acusada Poliana Machado ao prédio deste 

Juízo, na data supramencionada, para que compareça a audiência 

designada.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 10 de janeiro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65907 Nr: 2993-74.2017.811.0022

 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: TATIANE APARECIDA GREGORIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA 

PRETA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - OAB:3572/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 7, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para 

determinar ao Impetrado que providencie imediatamente a nomeação e 

posse da Impetrante Tatiane Aparecida Gregorio Silva, desde que atendido 

aos demais requisitos para investidura, no Cargo de Agente de Vigilância 

para Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, 

decorrente do Edital n. 001/2016.Requisitem-se, pois, as informações à 

pretensa autoridade coatora, no prazo de (10) dez dias, com atenção ao 

artigo 7, inciso I, da Lei 12.016/2009. Após, vista ao representante do 

Ministér io Públ ico.Cumpra-se, expedindo o necessár io.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 11 de janeiro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65970 Nr: 3017-05.2017.811.0022

 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: WANDERSON REIS SALES VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA 

PRETA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 7, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR 

pleiteada.Requisitem-se, pois, as informações à pretensa autoridade 

coatora, no prazo de (10) dez dias, com atenção ao artigo 7, inciso I, da 

Lei 12.016/2009. Após, vista ao representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 11 de janeiro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-08.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 19 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, conforme despacho. Nº 

DO PROCESSO: 1000138-08.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 

23.425,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A 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: 1000141-60.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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 , 19 de 

dezembro de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para que no prazo de 05 (cinco) dias, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, sob pena de extinção do feito. Nº DO 

PROCESSO: 1000141-60.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 

23.425,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A 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: 1000082-72.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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 , 19 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: 1000082-72.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: 

R$ 23.425,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - MT0014576A 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: 8010163-92.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:
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RENAN BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TRAINNER - CURSOS E TREINAMENTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 12 de janeiro de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - MT0008611A A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que no prazo legal de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos em relação a Correspondência devolvida pela E.C.T., 

sob pena de extinção do feito. Processo: 8010163-92.2016.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 6.067,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: RENAN 

BORGES DE SOUZA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12801 Nr: 822-96.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Inácio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saneamento Básico de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Guierino Scatolin Neto - OAB:10.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Daniel Zampieri Barion - OAB:7519

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença interposta por Vilmar Inácio 

Gonçalves em face de Saneamento Básico de Pedra Preta-MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A parte executada peticionou às fls. 209/210, informando que efetuou o 

pagamento do débito e requereu a extinção do feito.

Apesar de intimado para se manifestar a respeito, a parte exequente 

quedou-se inerte (fls. 213/214 e 218/223).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a expedição do alvará judicial para liberação dos valores pagos 

em favor do exequente até o limite do débito, conforme exposto às fls. 

209/210, na conta bancária a ser informada pela parte exequente.

Os valores remanescentes expeça-se o alvará em favor da parte 

executada.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17359 Nr: 1746-39.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Teixeira Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Acolho o pleito da parte executada de fls. 103/107 em sua integra, 

determinando a expedição do alvará para a liberação dos valores 

depositados nos autos em favor do executado.

Caso a parte exequente haja levantado algum valor depositado nos autos, 

desde já, determino a sua intimação para o depósito do valor devidamente 

corrigido monetariamente, no prazo de 10 (dez), sob pena de sua inércia 

ser considerado ato atentatório a dignidade da justiça apenado com multa 

de até 20% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 774, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148197 Nr: 8054-92.2017.811.0028

 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: SVdP, LVdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 108 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.Oficie-se a empresa Sesc 

Pantanal para que cesse o desconto em folha de pagamento do Sr. 

Sebastião Vanderlei do Prado, referente a pensão alimentícia. 

P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147262 Nr: 7645-19.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genize Linete dos Santos Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CODIGO: 147262

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se DE Ação de Prestação Continuada (Beneficio de Amparo 

Assistencial), c/c Antecipação de Tutela Jurisdicional.

A autora requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida 

a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 
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titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito do 

requerente, ante a necessidade de elaboração de laudo para aferir as 

condições econômicas da parte autora.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada requerida.

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.

 Proceda-se a realização de pesquisa socioeconômica das reais 

condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

ser realizada pela Assistente Social deste juízo.

Por se tratar de Ação Prestação Continuada, verifico que a demanda exige 

realização de perícia médica.

Designo a perícia médica para o dia 03 de março 2018, às 09h50min a ser 

realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1. O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental?

 2. Qual ou quais?

 3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para todo e qualquer tipo 

de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio sustento? (Quesito 

dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07).

 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? Há prognóstico de 

reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em caso de menor de 

16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07).

 5. Em se tratando de menor de 16 anos, a deficiência avaliada, 

considerando a idade, produz limitação no desempenho de atividade física, 

cognitiva etc? E restrição da participação social (art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07)?

 5. Há prognóstico de normal desenvolvimento quando da idade adulta, 

incluindo colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento social, 

afetivo, etc.?

 Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Com a juntada do laudo, vistas as partes.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74920 Nr: 2467-02.2011.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Francisco Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidervino Perpetuo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B/MT, Gaia de Souza Menezes - OAB:20.327, Jaqueline 

Proença Larréa - OAB:13356/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - 

OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e conforme o caput do artigo 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento ( redesignada para o dia 01 de março 

de 2018, às 16:30 horas ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125507 Nr: 2629-21.2016.811.0028

 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: CNF- Consorcio Nacional LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3009/MT

 Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no 

art.487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para tornar 

definitiva a liminar concedida, consolidando nas mãos do autor o domínio e 

a posse plena do bem descrito na exordial, tornando definitiva sua 

apreensão.Tendo em vista que o requerido depositou o valor das parcelas 

vencidas, defiro o requerimento de ref.54, para autorizar que o valor 

depositado (ref.23), seja depositado nesta conta indicada, Banco do Brasil 

Agencia de Poconé (06629), Conta Corrente nº 14554-8 em nome de LUIS 

LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA – CPF Nº 384.099.501-97.Fica 

facultado ao autor a venda do referido bem, na forma do artigo 2º, do 

Decreto-lei nº 911/69, devendo ser oficiado, se for o caso, ao DETRAN ou 

órgão similar, comunicando que o autor encontra-se autorizado a proceder 

à transferência do bem a terceiros que indicar.Condeno o réu no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sob o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

Código de Processo Civil. P.I.CTransitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143132 Nr: 5456-68.2017.811.0028

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa da Pinha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO antecipadamente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69.Por 

consequência, determino a expedição de mandado de busca e apreensão, 

nomeando como depositário fiel do bem o representante legal da empresa 

requerente ou quem este indicar.Lavre-se o respectivo termo de 

compromisso. Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 

212, § 2º do CPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 

335 NCPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da 

medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 

1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 

03.08.04)Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146709 Nr: 7401-90.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, de que foi designado audiência de conciliação, 

para o dia 21/02/2018, às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 126384 Nr: 2880-39.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINETE DEODATO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar audiência designada para o dia 05 de fevereiro de 2018 às 13:30

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148339 Nr: 8110-28.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível e Lubrificantes Poconé Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da decisão de ref.05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 14041 Nr: 2119-57.2006.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial J3 Ltda, João Francisco das 

Neves Neto, Solange Maria Costa Marques Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - Subprocuradora-Geral - OAB:5351/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da Procuradoria Geral do Estado , para a devolução dos 

autos abaixo relacionados, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147146 Nr: 7598-45.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa Gil do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Datoroy Canavarros Freire, Sandra 

Terezinha Barros Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fundamento no art.300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida determinando a suspensão do 

inventário de código 66133 quanto ao imóvel objeto da presente lide até 

decisão posterior. Traslade cópia da presente decisão para aqueles 

autos.Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do 

CPC.Efetivada a medida, cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 

2º, do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do 

CPC.Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC art. 344).Sem prejuízo ao cumprimento desta 

decisão, por não vislumbrar a hipossuficiência alegada, considerando que 

o autor deixou de juntar qualquer comprovante de rendimento, com 

fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-O para, no prazo de 30 

(trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, em igual 

prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).Havendo o recolhimento das 

custas, REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação 

de audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do 

CPC.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148339 Nr: 8110-28.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível e Lubrificantes Poconé Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 07/03/2018, às 14:40 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108015 Nr: 1098-31.2015.811.0028

 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: Joaquim Roque Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147661 Nr: 7807-14.2017.811.0028

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselito Marques do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdurão do Povo, Geny Vieira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, a fim de intimar para audiência designada para o dia 

25.01.2018 às 17h00min.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15836 Nr: 911-04.2007.811.0028

 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: José Salvador de Arruda Santos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4493, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 CÓDIGO: 15836

DESPACHO

Certifique-se quanto à apresentação de contrarrazões, após, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, 

independente de juízo de admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119818 Nr: 990-65.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora do inteiro teor do laudo pericial de ref.16

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 135609 Nr: 2223-63.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thassiana Cristina de Oliveira, Jurandir 

Benedito da Silva, Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, Cleyton Cesar 

Ferreira de Arruda, Emanuel da Silva Souza, Marcus Vinicius Franga 

Soares, Marcelo Alberto dos Santos, Lubia Camilla Pinheiro Gorgete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Alexandre da Silva - 

OAB:18974-0/MT, Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11443/MT, Anilton 

Gomes Rodrigues - OAB:3878/AC, Antonio de Lima Fernandes 

Neto - OAB:21536-0-MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, Marcelo 

Felicio Garcia - OAB:7297, MARCOS TULIO FERNANDES MELO - 

OAB:16291/MT, Nadeska Calmon de Freitas - OAB:11548/MT, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, Rodrigo Geraldo Ribeiro 

de Araújo - OAB:9098, Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591

 Vistos etc.

Em cumprimento ao r. decisum exarado no bojo do Habeas Corpus nº 

137164, onde consta como paciente o réu Marcus Vinicius Fraga Soares, 

examino as questões suscitadas na defesa prévia à ref. 125.

Em suma, foi requerido: 1) a conservação da cadeia de custódia das 

provas com a requisição de uma auditoria no sistema guardião junto a 

Inteligência da PJC, afim de informar se foram ou não quebradas as 

integralidades das interceptações telemáticas dentro do sistema guardião; 

2) nulidade de áudios de whatsapp acostados no relatório pericial por 

ausência de autorização judicial; 3) incidência do art. 71 do CPP; 4) 

requisição de fotos da mala apreendida com Augusto Cesar Ribeiro 

Macaúbas; 5) requisição do nascedouro das interceptações telemáticas;; 

6) requisição à operadora Claro; 7) que seja oficiado Valley Pub; 8) 

requisição a Politec; e 9) revogação da prisão preventiva.

AUDITORIA SISTEMA GUARDIÃO

Com relação ao pedido de auditoria do sistema guardião, importante 

destacar que tal sistema é operacionalizado pela Polícia Judiciária Civil e 

pelo Ministério Público para realizar interceptações telefônicas.

Portanto, não compete a magistrado de piso determinar uma auditoria no 

sistema, se a defesa entende ser necessária tal diligência poderá 

requerer diretamente ao órgão competente.

Outrossim, com relação ao pedido de acesso a íntegra das interceptações 

telefônicas, tais pedidos devem ser feitos no Juízo competente, qual seja 

Rondonópolis – Operação Kabum, pois a decisão que deferiu as 

interceptações telefônicas não partiu deste Juízo, houve mero 

compartilhamento deferido pelo Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa 

e Silva Pitaluga, motivo pelo qual também INDEFIRO O PEDIDO.

 DA NULIDADE DE ÁUDIO DE WHATSAPP

Denota-se dos autos que o acusado requer o desentranhamento dos 

áudios de Whatsapp acostados aos autos com relação ao suspeito 

Julyender Batista Borges e sua esposa Suelen Campos, eis que não 

houve decisão judicial expressa autorizando quebra de sigilo de 

whatsapp.

Extrai-se dos autos a não existência deste áudio, além disso nota-se que 

sequer é réu nesta ação penal o Sr. Julyender Batista Borges, razão pela 

qual INDEFIRO O REQUERIMENTO.

DA INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CPP

Com relação ao argumento de crime continuado, entendo que tal hipótese 

deve ser analisada no momento da prolação da sentença.

Neste sentido mencionou o próprio Relator do Habeas Corpus ínclito 

Desembargador Paulo da Cunha, in verbis:

“Quanto à aplicação do art. 71 do Código Penal, é certo que, somente em 

eventual condenação, o juiz analisará o concurso de crimes, não sendo a 

fase inicial apropriada para esta espécie de discussão, de modo que, 

neste ponto, também não se verifica, a priori, ilegalidade na decisão 

combatida.

Portanto, entendo que este não seja o momento oportuno para análise de 

tal circunstância, devendo ser eventualmente examinada quando da 

prolação da sentença, em função de que INDEFIRO A POSTULAÇÃO.

DA REQUISIÇÃO DE FOTOS DA MALA APREENDIDA E PERÍCIA DE 

VALORES

Ademais, a defesa do acusado também requer que seja requisitado da 

autoridade policial fotos da apreensão efetuada pela Polícia Rodoviária 

Federal do Estado do Rio de Janeiro, da mala com equipamentos para 

desativar alarmes, bem como que seja periciado os relógios apreendidos 

na residência do réu.

Neste ponto entendo que merece guarida o petitório da parte ré, isto 

porque só houve a notícia de apreensão do referido equipamento sem 

nenhuma documentação a respeito.

Com relação aos relógios apreendidos, também não haverá nenhum óbice 

a atividade estatal da perícia nos objetos apreendidos e, se for meio de 

prova a ser utilizado pela defesa, esta tem o direito de exercer.

Isto posto, determino que OFICIE a GCCO para que, caso seja possível, 

acoste aos autos fotos da apreensão e/ou do equipamento em si utilizado 

para desativar alarmes apreendido na posse de Augusto Cesar Ribeiro 

Macaúbas, bem como que OFICIE a Politec determinando que elabore 

perícia técnica dos relógios apreendidos na residência de Marcus Vinicius 

Fraga Soares, principalmente elucidando se são legítimos ou réplicas e 

qual seu valor de mercado. Aportando o laudo aos autos, com resultado 

positivo de falsificação, encaminhe-se cópia ao Ministério Público a fim de 

apurar eventuais crimes previstos no art. 180 do Código Penal e art. 183 e 

seguintes da Lei nº 9.279/96 (Código de Propriedade Industrial).

DA REQUISIÇÃO DO NASCEDOURO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICA

Com relação ao pedido de acesso ao nascedouro das interceptações 

telefônicas, conforme já exposto, tais interceptações não foram deferidas 

por este Juízo, mas sim pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis – MT, Dr. Leonardo de C. C. S. Pitaluga, no bojo da Operação 

Kabum.

Portanto, não compete a este Juízo a determinação de acesso a tais 

interceptações telefônicas, pois tais escutas ainda podem estar em curso 

e/ou conterem informações por ora sigilosas, sendo que o total acesso a 

elas atrapalharia as investigações; destarte, a postulação deve ser 

requerida diretamente ao Juízo competente.

REQUISIÇÃO DE OFÍCIO A OPERADORA CLARO

Ao contrário do que pretende o acusado, a orientação jurisprudencial 

majoritária é no sentido de que cabe a parte interessada diligenciar em 

entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de informações que lhe 

possam ser úteis no processo.

Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário é 

preciso que a defesa do réu demonstre cumulativamente, a impossibilidade 

de obter os documentos pretendidos, após o esgotamento das vias 

administrativas a ela disponíveis para acesso as informações e que, 

ainda, assim seu esforço foi inútil.

Nesse diapasão já reiterou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe 
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são cabíveis para demandar em juízo” (STJ, 2ª Turma, REsp n° 

306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340).

Diversos órgãos públicos e empresas públicas ou privadas prestam 

informações diretamente às partes, mediante procedimentos 

administrativos próprios, sem necessidade de intervenção da autoridade 

judicial, sendo certo que compete a defesa do acusado promover sponte 

propria diligências perante tais órgãos e pessoas jurídicas.

Em suma, a intervenção judicial para obtenção das informações 

pretendidas pela defesa do acusado somente é possível após a 

comprovação idônea de que as vias administrativas foram esgotadas, o 

que à evidência, não é o caso dos autos.

Não se justifica, no caso, a expedição de ofício requisitório, uma vez que a 

obrigação de se desincumbir do ônus de obtenção da informação sobre a 

localização do réu nos dias mencionados é da sua defesa e não do Poder 

Judiciário, inclusive quando invocado para desconstituição de fato narrado 

na inicial acusatória, nos termos do art. 156 do CPP c/c art. 434 do CPC; 

por conseguinte INDEFIRO O REQUERIMENTO.

REQUISIÇÃO DE OFÍCIO A VALLEY PUB

Ainda, INDEFIRO O REQUERIMENTO de expedição de ofício à empresa 

Valley Pub, domiciliada na cidade de Campo Grande/MS, para prestar 

informações de interesse do acusado, pois como consignado alhures, o 

ônus da atividade probatória é encargo que as partes têm com o fito de 

comprovar a veracidade das afirmações por elas formuladas, 

precipuamente quando invocadas para desconstituição de fato narrado na 

inicial acusatória, nos termos do art. 156 do CPP c/c art. 434 do CPC.

Com relação ao pedido de revogação de prisão preventiva, este foi 

analisado na decisão de ref. 137.

Intime-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149425 Nr: 55-54.2018.811.0028

 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): Lucila Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149425

DECISÃO

VISTOS,

Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em desfavor de LUCILA JESUS DA 

SILVA, com base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

Narra a inicial que as partes celebraram a CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA para 

aquisição do bem Marca: FIAT, Modelo: STRADA CS FIRE 

(CELEBRATION2), Ano Fabricação: 2010/2010, Cor: Branca, Placa: HNE 

8998.

Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 Com a petição inicial vieram os documentos.

 É o breve relatório.

Decido.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, o que ocorre 

com devida comunicação do devedor, por meio de carta expedida pelo 

cartório de títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal 

ao devedor.

No caso, o autor não providenciou a notificação extrajudicial da requerida, 

não cumprindo, assim, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, o que é imprescindível, nos termos Súmula 72 do 

STJ.

Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, determino que 

o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos 

documentos que demonstrem que a requerida foi devidamente constituída 

em mora.

Não sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição inicial 

será indeferida (art. 321 §único do CPC). Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16383 Nr: 1401-26.2007.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 VISTOS,

Verifica-se a expedição de alvará para liberação de valores em favor da 

autora.

Entretanto, há nos autos a informação de que a requerente faleceu.

Ao contrário do alegado pelo patrono da causa, não há nos autos certidão 

de óbito, conforme certificado às fls. 205.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de expedição de novo alvará.

Intime-se o causídico para acostar certidão de óbito da requerente, bem 

como proceder à habilitação dos herdeiros nos autos, no prazo de 30 

dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 55166 Nr: 457-19.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ejalia da Silva Campos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procurador Federal - INSS - OAB:3.833

 INTIMAR as partes acerca da sentença da ref. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 88065 Nr: 1119-75.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELC, CdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 88065

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 22, intime-se a parte autora pessoalmente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias compareça ao núcleo da DPE, para 

apresentar atual endereço do requerido e para dar prosseguimento ao 

feito.

Após, Conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95982 Nr: 3225-73.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES VICENCIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14305, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Cristhiane Gaiva 

Mattos - OAB:21554, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329, José 
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Antônio Saldanha Pompeu Cardos - OAB:21046/MT, Roberto 

Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO CURVO 

GARCIA-PROCURADOR FEDERAL - OAB:6828

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113048 Nr: 2411-27.2015.811.0028

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Gonçalina Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para tomar ciencia dos termops da sentença de ref. 

27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113807 Nr: 2632-10.2015.811.0028

 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: Vitorina Guilhermina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE- PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 CÓDIGO: 113807

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido a ref. 51, expeça-se o respectivo alvará conforme 

requerido, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121143 Nr: 1319-77.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLER ANDERSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127316 Nr: 3183-53.2016.811.0028

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifesta-se a requerente pela concessão de liminar incidental para 

suspensão de novo protesto lavrado em seu desfavor, sustentando que a 

irregularidade que deu origem ao novo protesto é a mesma que embasou a 

CDA de nº20155571.

Ofereceu caução fidejussória em nome do sócio proprietário da empresa.

No entanto, embora seja possível a apresentação de caução fidejussória, 

o requerente não logrou êxito em comprovar sua idoneidade financeira 

com o fim de comprovar sua capacidade de suportar o débito.

Ademais, constato que o requerente também ofereceu caução fidejussória 

em nome do mesmo sócio da empresa nos autos de código 147495, 

portanto, trata-se de duas garantias do juízo que ultrapassam R$60.000,00 

oferecidas pelo mesmo prestador sem que seja demonstrada a sua 

capacidade econômica de arcar com eventual prejuízo aos credores.

Dessa forma, considerando que ausente a prestação de garantia 

suficiente e idônea do juízo, INDEFIRO a liminar incidental pretendida.

Expeça-se nova Carta Precatória de Citação e intime-se a requerente para 

efetuar o devido preparo sob pena de revogação das tutelas de urgência 

deferidas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 32914 Nr: 1291-90.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSPFdS, Ilza Helena Pereira Felix Romeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dantas 

Pinheiro-Procurador Federal - OAB:1585287

 INTIMAR o Autor acerca da decisão de ref. 129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 43767 Nr: 856-82.2009.811.0028

 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: Jucinei Cavalheiro, Rozangela Maria Cavalheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 INTIMAR as partes acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63583 Nr: 2467-36.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinto de Almeida Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18329, Marielle da Silva Fernandes - OAB:19863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 INTIMAR a parte requerente acerca do depacho de ref. 108.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 90632 Nr: 1739-87.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Emilia de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14305, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Cristhiane Gaiva 

Mattos - OAB:21554, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329, José 

Antônio Saldanha Pompeu Cardos - OAB:21046/MT, Roberto 

Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO LOPES DE OLIVEIRA 

- OAB:
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 DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o requerido, para querendo, apresente as contrarrazões no 

prazo legal.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal com os 

cumprimentos deste Juízo, independente de juízo de admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93544 Nr: 2474-23.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Vanderlei Lima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O, Pedro Rodrigues dos Santos - OAB:13445-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98914 Nr: 1427-77.2014.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TNR, AMdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 98914

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o parecer ministerial da ref.74, assim designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de fevereiro de 2018 às 15h30min.

Intimem-se as partes para comparecerem acompanhadas de suas 

testemunhas, independente de prévia intimação.

 Em caso de parte assistida pela DPE, intime-se para que apresente o rol 

de testemunhas em 10 (dex) dias sob pena de não intimação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 99962 Nr: 1711-85.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Damaceno do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:

 CÓDIGO: 99962

DESPACHO

VISTOS,

 Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requererem o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113414 Nr: 2519-56.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES DE ARAUJO 

Procurador Federal - OAB:

 INTIMAR as partes acerca do trânsito em julgado, bem como para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120473 Nr: 1175-06.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFdA, HdAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 120473

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se pessoalmente a autora conforme requerido pela DPE, bem como, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias compareça ao núcleo da DPE, para 

informar o cumprimento ou não do acordo.

Após, Conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124018 Nr: 2133-89.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João José Rocha Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139352 Nr: 3766-04.2017.811.0028

 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: Emilia Pereira Coletro, Maria de Fátima Coleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3.009, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT, Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente pedido, sem resolução do 

mérito.Sem honorários (art. 25 da lei 12.016/2009). Como a autoridade 

coatora não foi integrada a lide, intime-se apenas a impetrante. P. 

I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140162 Nr: 4101-23.2017.811.0028

 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: Jorge Alves de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código: 140162

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de ação de retificação de registro de documento, proposto por 

Jorge Alves de Arruda, colimando a RETIFICAÇÃO DA 2ª VIA DE SEU 

REGISTRO DE NASCIMENTO.

Alega o autor que na primeira certidão de nascimento a grafia do nome 

está correta, porém quando o autor retirou a 2ª via da certidão, esta veio 

com a grafia errada fazendo constar o nome do requerente como GIORGE 

ALVES DE ARRUDA. Requer assim a retificação fazendo constar o nome 

correto, qual seja JORGE ALVES DE ARRUDA.

 Com a inicial vieram documentos.

À ref. 10, o Ministério Público Estadual se manifestou favoravelmente ao 

pedido e a documentação trazida nos autos demonstrando a legitimidade 

do interesse requerido.

É o relatório necessário.

Analisando com acuidade às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que assiste razão o requerente.

Isso porque, dispõe o art. 109, da Lei 6015/73 (Lei de Registro Público) 

sobre a possibilidade da lavratura, restauração ou retificação de 

assentamento no registro civil, onde, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, e não havendo mais provas, o juiz decidirá sobre o 

pedido.

 Logo, conclui-se que é patente o direito do requerente. Aliás, nesse 

sentido apresentou manifestação o Ministério Público Estadual (ref. 10).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

PROCEDENTE a pretensão posta na inicial com fundamento no art. 487, I 

do Código de Processo Civil e, por conseguinte, DETERMINO a retificação 

da 2ª via do registro de nascimento do requerente JORGE ALVES DE 

ARRUDA, observando o correto nome JORGE ALVES DE ARRUDA, qual 

seja, conforme requerido e de acordo com a documentação apresentada 

nos autos.

Expeça-se e encaminhe-se o mandado de averbação para o respectivo 

cartório.

Defiro o pedido de item b, formulado na exordial pelo requerente, 

OFICIE-SE o cartório conforme requerido.

 Após as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Intime-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143533 Nr: 5609-04.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte autora para no prazo legal impugnar a constestação de 

ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148631 Nr: 8242-85.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA MARTINS DE MORAES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149067 Nr: 8452-39.2017.811.0028

 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): AUDELINO FRANCISCO DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 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$ 20,00 

(vinte 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 

Busca e Apreensão e Citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149477 Nr: 68-53.2018.811.0028

 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 do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Catarina de Barros Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149477

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de Maria Catarina de Barros Oliveira, com 

base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado 

pela Lei nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

O Banco Autor firmou com o requerido um empréstimo no valor de R$ 

211.500,00

 (duzentos e onze mil reais), garantia da dívida, o requerido transferiu ao 

banco autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem abaixo 

descrito:

Modelo: RETROESCAADEIRA, Modelo: 416ECL, Ano de Fabricação: 2013, 

SN CAT0416EAMFG07410 Código Finame: 198638.

Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 Com a petição inicial vieram os documentos.

 É o breve relatório.

Decido.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, o que ocorre 

com devida comunicação do devedor, por meio de carta expedida pelo 

cartório de títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal 

ao devedor.

No caso, o autor não providenciou a notificação extrajudicial da requerida, 

não cumprindo, assim, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, o que é imprescindível, nos termos Súmula 72 do 

STJ.

Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, determino que 

o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos 

documentos que demonstrem que a requerida foi devidamente constituída 

em mora.

Não sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição inicial 

será indeferida (art. 321 §único do CPC). Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 31855 Nr: 1085-76.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Francesco Calheiros 
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de Lima-Procurador Federal PFE/INSS/MT - OAB:

 ITIMAR o exequente para, querendo, manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme despacho de 

ref. 145.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 43767 Nr: 856-82.2009.811.0028

 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: Jucinei Cavalheiro, Rozangela Maria Cavalheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício do benefício assistencial ao deficiente desde o dia 01.07.2007 

(data da cessação do benefício) observado prazo prescricional 

quinquenal devendo incidir sobre os valores:a)até 29/06/2009: atualização 

com base nos índices fornecidos TRF 1ª Região e juros de mora de 1% ao 

mês a partir de 11/01/2003.b)a partir de 30/06/2009 a 

25/03/2015:.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. Condeno, ainda, a parte 

requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do 

STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do 

Segurado: JUCINEI CAVALHEIRO2.Benefício concedido: Amparo Social ao 

Deficiente3.Data do início do benefício: 01.07.20074.Renda mensal inicial: 

01 Salário Mínimo.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença (caso ainda não tenha sido implantado).P.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 55166 Nr: 457-19.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ejalia da Silva Campos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procurador Federal - INSS - OAB:3.833

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 08.03.2010, observado prazo prescricional 

quinquenal devendo incidir sobre os valores:.Condeno a parte requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 

20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62732 Nr: 2166-89.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos, conforme juntada de acórdão de 

ref.59, bem como para no prazo manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 65110 Nr: 314-93.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Grankow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 INTIMAR acerca da sentença de ref. 78, bem cono para o Apelado 

querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72820 Nr: 1926-66.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beibyane Lindiley de Moraes Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

Cumpra-se integralmente o despacho da ref. 93, certificando-se eventual 

decurso de prazo.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 86234 Nr: 658-06.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Lourdes de Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO CURVO 

GARCIA-PROCURADOR FEDERAL - OAB:6828

 Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, uma vez que não houve o preenchimento dos 

requisitos necessários para a obtenção do benefício pretendido.Pela 

sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sob o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, ficando suspensos os pagamentos, nos termos 

do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 91705 Nr: 1990-08.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMR, KFMR, IMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 91705
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DESPACHO

VISTO,

Diante o retorno da carta precatória (ref. 80), Intime-se o advogado da 

parte autora, para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93544 Nr: 2474-23.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Vanderlei Lima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O, Pedro Rodrigues dos Santos - OAB:13445-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Pela sucumbência, condeno a requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 

(seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC/2015, ficando 

suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, 

uma vez que a requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita ( ref.03).P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95982 Nr: 3225-73.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES VICENCIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14305, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Cristhiane Gaiva 

Mattos - OAB:21554, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329, José 

Antônio Saldanha Pompeu Cardos - OAB:21046/MT, Roberto 

Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO CURVO 

GARCIA-PROCURADOR FEDERAL - OAB:6828

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art.485, I do CPC/2015, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, ficando a autora 

isenta do pagamento das custas e despesas processuais, por se tratar de 

parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.Incabível o reexame 

necessário.P. I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97113 Nr: 839-70.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para indicar nos autos, os dados bancários da 

parte autora e do patrono, tais como, agência bancária, Banco, número de 

conta corrente ou poupança, CPF do titular, para procedermos a liberação 

de valores dos depósitos judiciais, pertinentes aos precatórios federais, 

vinculados na Conta Única do TJ/MT, que agora será somente por meio de 

alvará eletrônico

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108608 Nr: 1236-95.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:2139167Matric

 Intimar as partes do retorno dos autos, conforme juntada de acódão de 

ref.59, bem como para no prazo manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109011 Nr: 1359-93.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Brigida de Campos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:

 SENTENÇA

Vistos,

 Trata-se de Embargos à Execução proposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS Ref. 54, sustentando, em síntese, o reexame 

necessário da sentença prolatada nos autos e a inexigibilidade do crédito 

em razão da ausência do trânsito em julgado.

 A embargada foi intimada para impugnar os embargos e se manifestou 

Ref. 58.

É o ligeiro relatório.

Fundamento e decido.

 O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, 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.

Da análise dos autos, vê-se que a execução não ultrapassa o valor de 

1000 (mil) salários mínimos, consequentemente não sendo necessária a 

remessa oficial.

Ainda, vê-se que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso, conforme certidão Ref. 62.

Quanto a compensação de honorários, pela improcedência dos 

argumentos do embargante, não há honorários sucumbenciais 

compensáveis. Ademais, a embargada é beneficiária da justiça gratuita.

Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos.

Condeno a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) 

sobre o proveito econômico obtido.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.

P.I.C.

Homologo os cálculos apresentados pela exequente Ref. 30.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113589 Nr: 2559-38.2015.811.0028

 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: GENÉSIO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES DE ARAUJO 

Procurador Federal - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benefícios da Justiça 
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Gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118367 Nr: 577-52.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDP, RMPeS, CLPeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 118367

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por RANNIELLE 

MARIA PEREIRA E SILVA e CLEBERSON LUCAS PEREIRA E SILVA 

representados por sua genitora Suelen Dias Pereira em face de Marques 

José Sene e Silva.

 O requerido juntou aos autos comprovante de quitação do débito 

alimentar, assinado pela exequente (ref. 42).

A exequente compareceu na Secretaria da Vara informando o 

adimplemento do débito, conforme certidão de ref. 56.

É a síntese.

Decido.

Vislumbrando que o requerido requereu a extinção do feito face o 

pagamento, o pedido merece acolhimento.

Com tais considerações, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução, em face ao cumprimento da obrigação com fundamento no 

artigo 924, II do CPC/2015. Sem custas e honorários.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123573 Nr: 1976-19.2016.811.0028

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Petronilha Aparecida da Costa, João Cezario Ferreira 

Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Marcos Costin, Jucineia Auxiliadora da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de decretar a extinção do Poder Familiar dos requeridos EDSON MARCOS 

COSTIN e JUCINÉIA AUXILIADORA DA SILVA em relação ao menor J. V. 

DA S. C, devidamente qualificado nos autos, nos termos do art. 1.635, IV e 

V, c/c artigo 1.638, II, ambos do Código Civil.Assim, mantenho, por ora, a 

guarda provisória do menor da forma já deferida nos autos de código 

84096.Por consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.Isentos de custas e 

honorários na forma da lei.Intimem-se as partes, o Ministério Público e os 

guardiões dos menores.Transitada em julgado a presente sentença, 

OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais deste Município 

para que proceda, na certidão de nascimento original, a anotação da 

perda do poder familiar, na forma do art. 163, parágrafo único, do ECA. 

Instrua-se o ofício com cópia da sentença.Forneça a cópia da certidão de 

nascimento da criança aos detentores da guarda dos mesmos.Traslade 

cópia da presente sentença para os autos de código 

84096.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127371 Nr: 3191-30.2016.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavio Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para querendo no prazo legal, impugnar a 

contestação de ref. 16

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128452 Nr: 3515-20.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaque Nunes Rondon, Maria Salete Alves Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Nogueira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SOUZA DE BARROS - 

OAB:3947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Certifico e dou fé que, em atendimento a decisão de ref.73, foi 

devidamente anexada as peças dos autos em fase de recurso/decisão 

conforme juntada de ref.76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134327 Nr: 1668-46.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDS, KHPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 134327

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o autor por seu patrono para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando as medidas que lhe competem.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se. Vistas ao IRMP.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134604 Nr: 1798-36.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAN FRANCISCO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca do tânsito em julgado de ref. 27, bem como 

para requerem o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 139377 Nr: 3776-48.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Deodato Correa de Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 INTIMANDO a defesa do acusado, para no prazo legal, apresentar 

alegações finais, nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142833 Nr: 5276-52.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildazio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovana Caroline Maldonado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 142833

DECISÃO

VISTOS

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos com Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por GILDÁZIO ALVES DA SILVA em face 

de GIOVANA CAROLINE MALDONADO DA SILVA.

Aduz, em síntese, que é genitor do(a) requerido(a) e que presta alimentos 

na importância de 20% (VINTE por cento) dos seus rendimentos.

Alega que a requerida, que já atingiu a maioridade estando com 24 anos e 

se formou no curso Bacharel em Direito, sendo capaz de promover o 

próprio sustento, deixando de fazer jus aos alimentos.

É o relatório.

 Decido.

Em consonância com a entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil, preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, RECEBO a 

presente exordial conhecendo o pedido de liminar como Tutela de 

Urgência.

Prevê o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

 No caso dos autos, verifico que se mostra plausível o deferimento do 

pleito, uma vez que evidenciados os subsídios necessários à concessão 

da tutela pretendida, posto que presente a demonstração de elementos 

probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, 

acerca da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que o pedido 

de tutela de urgência formulado pelo autor não merece acolhimento.

Isso porque, a despeito da suposta maioridade atingida pelo alimentando, 

fato este comprovado nos autos e que implica na extinção do poder 

familiar, idêntico raciocínio não se pode aplicar quanto à obrigação da 

prestação de alimentos.

Com efeito, assegura o art. 1.694 do Código Civil, que os parentes podem 

pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem, não havendo limite 

de idade expresso em lei.

O simples fato de atingir a maioridade, como observado acima, não exime 

automaticamente o pai do pagamento da prestação alimentícia, pois não 

atesta o fato de que a prole seja capaz de se manter sozinha.

Diante do exposto com fundamento no art. 300 do CPC, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

Cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143186 Nr: 5479-14.2017.811.0028

 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: Terezinha de Almeida Samudio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Luis Malheiros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO ROBERTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:2818

 Código: 143186

DESPACHO

Vistos,

Intime-se o autor para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão devendo, no 

mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja interesse na 

produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143874 Nr: 5705-19.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcino Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144154 Nr: 5824-77.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA ASTRIZI E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para no prazo legal impugnar a constestação de ref. 

13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144292 Nr: 5888-87.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paulina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para no prazo legal impugnar a contestação de 

ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147362 Nr: 7694-60.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Maria da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Autor acerca da decisão de re. 04.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147420 Nr: 7717-06.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhony Reverthi Galiosan Moraes, João Carlos 

Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Batistella - 

OAB:9.155/MT

 Impulciono os autos nos termos da legislação vigente para o fim de intimar 

o advogado do denunciado da decisão de ref. 32, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148339 Nr: 8110-28.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível e Lubrificantes Poconé Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se nesta Secretaria, a Carta 

Precatória expedida nos autos, para citação e intimação da parte 

requerida, para retirada e distribuição, perante ao Juízo de Direito da 

Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148500 Nr: 8186-52.2017.811.0028

 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 J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene da Silva Pontes Jordao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão.Por sua 

vez, a ré encontra-se constituída em mora por força de 

notificação/protesto extrajudicial, não tendo tomado nenhuma providência 

para acertar o débito.Assim, comprovada a mora, DEFIRO 

antecipadamente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos 

termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69.Por consequência, 

determino a expedição de mandado de busca e apreensão, nomeando 

como depositário fiel do bem o representante legal da empresa requerente 

ou quem este indicar.Lavre-se o respectivo termo de compromisso. O 

requerente manifesta-se ainda pela transferência de titularidade das 

multas existentes no veículo para o CPF da requerida, visto que as 

mesmas ocorreram no período em que o veículo esteve sob sua 

posse.Ocorre que da análise dos autos inexiste comprovação acerca da 

existência de referidas multas, de forma a demonstrar o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo ou ainda a probabilidade do direito 

alegado.Dessa forma, INDEFIRO o pedido de transferência das multas para 

o CPF da requerida.Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o 

art. 212, § 2º do CPC para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 CPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação 

da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 

1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 

03.08.04)Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148632 Nr: 8243-70.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Odenir de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a Autora acerca da decisão de ref. 04

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149078 Nr: 8454-09.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 32914 Nr: 1291-90.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSPFdS, Ilza Helena Pereira Felix Romeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dantas 

Pinheiro-Procurador Federal - OAB:1585287

 Vistos,

Trata-se de Ação para obtenção de benefício previdenciário proposto por 

Welington Sidônio Pereira Feliz da Silva representado por sua genitora, em 

face do INSS.

Inicialmente, observo que à época da propositura da ação o autor era 

representado pela genitora em virtude da menoridade civil. Ocorre que a 

maioridade foi atingia e não há nos autos documentos hábeis a comprovar 

eventual curatela a fim de dar legitimidade à genitora para a presente 

demanda.

Dessa forma, intime-se o autor para regularizar a representação 

processual em 10 dias, sob pena de extinção com fundamento no art.485, 

IV do CPC.

Após, tratando-se de interesse de incapaz, vistas ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56952 Nr: 795-90.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759, Roseli Alves Lima Siqueira Campos - OAB:10.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 CÓDIGO: 56952

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.
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 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 57833 Nr: 1041-86.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Pereira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 57833

DESPACHO

VISTOS,

 Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requererem o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 58097 Nr: 1112-88.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584-MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 58097

DESPACHO

VISTOS,

 Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requererem o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72451 Nr: 1854-79.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Levino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

Vistos,

1. Considerando que a perita nomeada nos autos, não realiza mais 

perícias, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF, devendo ser intimado acerca 

do encargo e, caso aceite, apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, 

a contar do início dos trabalhos.

2. Designo a perícia para o dia 02.03.2018 às 09h30min.

Saem os presentes devidamente intimados.

 Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74149 Nr: 2248-86.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSC, RPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 74149

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a certidão de ref. 58, intime-se o exequente por seu patrono 

para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao 

regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95128 Nr: 264-62.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselaine de Moraes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Marques do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 Intimar advogado das partes da perícia designada conforme juntada de 

ref.102

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98874 Nr: 1414-78.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A - Telecomunicações de 

São Paulo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alberto Couto Maciel - 

OAB:513/DF, Daniel França Silva - OAB:17826-A/MT

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFONICA BRASIL 

S/A alegando, em síntese, a existência de omissão na sentença proferida 

nos autos.

Alega omissão aduzindo que o magistrado deixou de fundamentar a 

existência de dano moral, visto que o mesmo não é presumido.

 É o relatório necessário.

Decido.

Recebo os presentes embargos de declaração por serem tempestivos.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não operam novo 
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julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na decisão.

 No entanto, tenho que, no mérito não merecem acolhimento, tendo em 

vista que nos moldes do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade, contradições ou 

omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao julgador.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de postergar 

o cumprimento do mandamento jurisdicional deferido liminarmente, motivo 

pelo qual o pleito não merece prosperar.

Não há, portanto, qualquer ponto a ser modificado na referida decisão, 

visto que as questões de omissão apontadas pelo embargante 

encontram-se sanadas, já que o julgado fundamento pormenorizadamente 

a ocorrência de dano moral presumido gerado pela inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, citando inclusive, jurisprudência pacífica 

do STJ.

Desta feita, por ser intempestivo, RECEBO os presentes embargos de 

declaração, porém NEGO-LHE PROVIMENTO por entender tratar-se de 

embargos meramente protelatórios.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 99490 Nr: 1609-63.2014.811.0028

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 99490

DESPACHO

VISTOS,

Vistas ao IRMP.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105589 Nr: 345-74.2015.811.0028

 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: Benedito Renato Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Pereira da Silva, Tereza Gonçalves 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Roberto Costa 

Marques - OAB:2818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3009/MT

 Intimar advogado do inteiro teor da certidão do oficial de justiça de ref.46

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107189 Nr: 932-96.2015.811.0028

 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: Maria Evodia de A. Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adaiane Tonhá Galvão - 

OAB:10130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5436-O/MT

 CÓDIGO: 107189

DESPACHO

VISTOS,

Certifique o trânsito em julgado.

 Se transitado em julgado, defiro o pedido deref. 53.

Expeça-se o alvará na forma pleiteada.

Remetam-se os autos ao contador judicial, para apresentar cálculo 

atualizado das cusats procesuais.

 Após, recolhidas as taxas e custas judiciárias e feitas as baixas e 

anotações de estilo, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107600 Nr: 996-09.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Vergínia da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 CÓDIGO: 107600

DESPACHO

VISTOS

Diante da petição de ref. 74, intime-se o requerido/apelante para 

manifestar se ainda possui interesse no prosseguimento do recurso de 

apelação interposto.

Em caso positivo, certifique-se o decurso de prazo para contrarrazoar e 

remetam-se os autos ao E.T.R.F. de 1ª Região.

Havendo desistência do recurso, façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107652 Nr: 1003-98.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mendes Tavares - 

Procurador Federal - Matrícula 1963225-8 - OAB:

 CÓDIGO: 107652

DESPACHO

Certifique acerca da intimação e do decurso de prazo para apresentação 

de contrarrazões.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal com os 

cumprimentos deste Juízo, independente de juízo de admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112558 Nr: 2290-96.2015.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 CÓDIGO: 112558

DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08 de Maio de 

2018, às 16h30min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.Intime-se o IRMP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113006 Nr: 2398-28.2015.811.0028
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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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CREPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 CÓDIGO: 113006

DECISÃO

Cuida-se de pedido de Conversão de Ação de Busca e Apreensão em 

Execução de Título Extrajudicial, tendo em vista o reconhecimento da 

dívida, bem como não houve êxito na busca pelo veiculo.

 O pedido merece acolhimento.

Em análise a lei 13.043/2014, em seu art. 101, que versa sobre alienação 

fiduciária, se lê o seguinte:

§ 15. As disposições deste artigo aplicam-se no caso de reintegração de 

posse de veículos referente às operações de arrendamento mercantil 

previstas na Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974.”

“Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

“Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a 

convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, 

serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos 

bastem para assegurar a execução.

Dito isso, defiro o pedido de conversão em ação de execução de titulo 

extrajudicial.

Cite-se executado, para que efetue o pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 829 CPC/2015, bem como a pagar as custas da 

presente ação, considerando tratar-se de nova lide.

Não havendo pagamento espontâneo, defiro desde já a penhora dos bens 

que deveram ser indicados pelo exequente, conforme dispõe o art. 829, §

§1º e 2º do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113282 Nr: 2466-75.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcino Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE- PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Pela sucumbência, condeno a requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$900,00 

(novecentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC/2015, ficando 

suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, 

uma vez que a requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113643 Nr: 2577-59.2015.811.0028

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENIL MARCIA DA CRUZ ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para fazer a juntada correta do comprovante 

da diligência do Oficial de Justiça tendo em vista que o juntado nos autos 

não corresponde a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117650 Nr: 385-22.2016.811.0028

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvina Pereira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora 

autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o 

caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).Pela sucumbência e já que devida, fica o 

requerido condenado no pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba advocatícia que, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015 

fixo, em R$ 1.300 (um mil e trezentos reais), a ser revertida em prol do 

advogado da parte autora.Transitando em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118180 Nr: 526-41.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBIA DE SÁ TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE- PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120171 Nr: 1089-35.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Mario da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref.41.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122020 Nr: 1519-84.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI DIMAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO EDMAR DA SILVA, Departamento 

Estadual de Transito do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 
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OAB:3009/MT

 Código: 122020

DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122311 Nr: 1599-48.2016.811.0028

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Lucia Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora 

autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o 

caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).Pela sucumbência e já que devida, fica o 

requerido condenado no pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba advocatícia que, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015 

fixo, em R$ 1.300 (um mil e trezentos reais), a ser revertida em prol do 

advogado da parte autora.Transitando em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123432 Nr: 1928-60.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 123432

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123798 Nr: 2038-59.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eufransina da Costa Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de obtenção de beneficio previdenciário em face do 

INSS.

Da análise dos autos, verifico pelos documentos que não fora juntado o 

requerimento administrativo que comprova o indeferimento, mas anexado 

tão somente o extrato do INSS.

Assim, intime-se a parte autora para que proceda a juntada do 

requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção.

Após, intime-se a autarquia ré para que se pronuncie no prazo de 90 

(noventa) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127316 Nr: 3183-53.2016.811.0028

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de pedido de Reconsideração da Liminar de Suspensão de 

Protesto em que CONSTRUTORA NORTE LTDA requer a concessão da 

tutela antecipada pretendida ante a apresentação de caução real idônea.

Pois bem.

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.

Verifica-se que a caução fidejussória anteriormente apresentada foi 

negada por este juízo, razão pela qual o requerente ofereceu um imóvel 

(lote), no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Ocorre que, para que um bem seja apresentado como caução, se faz 

necessária a comprovação da propriedade do imóvel.

Em análise minuciosa a escritura do referido lote, verifica-se a ausência 

do nome do atual proprietário do bem.

Neste contexto, inviável o deferimento da caução real ante a ausência de 

prova contundente quanto a propriedade do bem em questão.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de ref. 49, qual seja, a 

reconsideração do pedido liminar.

Intime-se a parte autora para efetuar o preparo no prazo de 48 horas, sob 

pena de revogação da tutela antecipada deferida.

Com o depósito, expeça-se nova carta precatória para citação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127456 Nr: 3213-88.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita da Silva Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para querendo no prazo legal, impugnar a 

contestação de ref. 11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128053 Nr: 3394-89.2016.811.0028
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Domingas Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128183 Nr: 3435-56.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdPeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da audiência redesignada para o dia 

27.02.2018 ás 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128452 Nr: 3515-20.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaque Nunes Rondon, Maria Salete Alves Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Nogueira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SOUZA DE BARROS - 

OAB:3947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Vistos,

Manifesta-se o requerente pelo cumprimento do acórdão proferido em 

sede de apelação para o fim de ser reintegrado na posse do imóvel objeto 

da demanda.

Ocorre que da análise dos autos verifico que apesar do retorno dos 

autos, ainda não consta juntado ao feito o julgamento do respectivo 

recurso devidamente apreciado e transitado em julgado.

Dessa forma, inviável, por ora, o deferimento do pedido de ref.71.

Assim, certifique-se a secretaria acerca do retorno integral dos autos 

remetidos ao E.T.J.E.M.T, anexando ao presente feito todas as peças 

inerentes ao recurso incluindo eventual certidão de trânsito em julgado.

Após, façam os autos conclusos para apreciação do pedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128761 Nr: 3661-61.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johny Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 CÓDIGO:128761

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 79, para que intime-se as partes para que possam 

apresentar os quesitos da pericia. Nada sendo apresentado, certifique-se 

e façam os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129498 Nr: 4088-58.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 129498

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Igor Felipe da 

Silva em face de Isael João da Sillva.

O exequente juntou aos autos comprovante de quitação do debito 

alimentar, assinado pela exequente (ref. 7).

É a síntese.

Decido.

Vislumbrando que o exequente requereu a extinção do feito face o 

pagamento, o pedido merece acolhimento.

Com tais considerações, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução, em face ao cumprimento da obrigação com fundamento no 

artigo 924, II do CPC/2015.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos. Sem custas e honorários ante 

o benefício da AJ que ora defiro.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133579 Nr: 1395-67.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristilda dos Santos Germano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

honorários, R$600,00, declarando os mesmos inexigíveis ante o 

beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.P.R.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 135609 Nr: 2223-63.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thassiana Cristina de Oliveira, Jurandir 

Benedito da Silva, Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, Cleyton Cesar 

Ferreira de Arruda, Emanuel da Silva Souza, Marcus Vinicius Franga 

Soares, Marcelo Alberto dos Santos, Lubia Camilla Pinheiro Gorgete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Alexandre da Silva - 

OAB:18974-0/MT, Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11443/MT, Anilton 

Gomes Rodrigues - OAB:3878/AC, Antonio de Lima Fernandes 

Neto - OAB:21536-0-MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, Marcelo 

Felicio Garcia - OAB:7297, MARCOS TULIO FERNANDES MELO - 

OAB:16291/MT, Nadeska Calmon de Freitas - OAB:11548/MT, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, Rodrigo Geraldo Ribeiro 

de Araújo - OAB:9098, Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva de Emanuel da 

Silva Souza, aduzindo em síntese que não estão preenchidos os 

requisitos do art. 312 e art. 313 do CPP, bem como requer a extensão do 

benefício concedido ao corréu Marcelo Alberto dos Santos.

A representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento, 

requerendo que seja mantida a segregação do réu.
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É o relatório. Decido.

 Compulsando os autos verifico que o réu teve sua prisão preventiva 

decretada no dia 28/04/2017, após representação da autoridade policial, 

por haver indícios de que o acusado participou no furto qualificado ao 

Banco do Brasil ocorrido nesta urbe.

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos 

para manutenção da segregação preventiva do increpado.

A materialidade do crime em questão resta devidamente comprovada pelos 

documentos constantes no inquérito policial. Por sua vez, existem 

diversos indícios de autoria com relação ao acusado, entre elas as 

interceptações telefônicas onde constatam a conversa entre os 

suspeitos, bem como pela confissão do réu Emanuel em interrogatório 

extrajudicial.

No que diz respeito à alegação de haver similitude de condições objetivas 

entre o réu Emanuel e o corréu Marcelo Alberto (este beneficiado com a 

revogação da prisão preventiva), as condições em nada se equiparam.

O réu Marcelo Alberto não aparece em nenhuma interceptação telefônica, 

apenas no dia do delito onde um dos suspeitos pede para ele verificar se 

tem discos de aço e não há outro contato entre eles, não havendo a 

comprovação se de fato os discos foram disponibilizados pelo acusado.

De outro norte, com relação ao acusado Emanuel da Silva Souza, nos dias 

anteriores ao cometimento do fato típico já há contato telefônico entre um 

dos suspeitos e o réu, evidenciando assim que o crime foi premeditado e 

planejado por estes. Há índicios que houve o consentimento e colaboração 

do acusado Emanuel da Silva Souza no delito.

Além disso, necessário destacar a função desenvolvida pelo réu no 

momento do delito, bem como a função que este deveria exercer perante a 

sociedade. Estamos se referindo a um acusado que se trata de POLICIAL 

MILITAR, que deveria combater a criminalidade e preservar a ordem 

pública local.

Porém, no momento do suposto crime este teria exercido função contrária 

ao que deveria, onde teria mantido a vigia na central da polícia militar desta 

cidade para que as viaturas não passassem perto do local do crime e, 

caso assim o fizesse, este avisava os demais suspeitos, conforme 

mencionado em seu próprio interrogatório perante a autoridade policial, ou 

seja, o réu teria utilizado da PROPRIA ESTRUTURA POLICIAL para 

AUXILIAR A EXECUÇÃO DO DELITO.

 Deste modo, está demonstrada a gravidade do delito praticado pelo 

acusado, não só pelo fato de ser tratar de um furto qualificado de grande 

monta, mas também em razão de que o réu Emanuel da Silva Souza tinha o 

dever legal de zelar pela ordem pública local e não só não cumpriu como 

colaborou para que esta fosse deturpada.

Neste sentido é o entendimento do egrégio TJMT:

HABEAS CORPUS - DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO E 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - PACIENTE 

DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE AMEAÇA E 

EXTORSÃO, ALÉM DA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO 

- LEI Nº 11.340/2006 - PRISÃO PREVENTIVA - INCONFORMISMO - PEDIDO 

DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ALEGADA AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - EQUILÍBRIO 

ENTRE O DIREITO DA VÍTIMA, DA COLETIVIDADE E DO ACUSADO - 

APLICAÇÃO PROPORCIONAL DE CADA UM DOS INTERESSES - 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - 

DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO - 

PERSISTÊNCIA DO PACIENTE NO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA OUTRORA DEFERIDAS - PACIENTE 

EXERCENTE DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR - REPERCUSSÃO 

NEGATIVA NA COMUNIDADE LOCAL - PERICULOSIDADE EVIDENCIADA - 

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EFETIVIDADE DA INSTRUÇÃO 

CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM 

DENEGADA. 1. A Lei nº 11.340/2006 estabeleceu um microssistema de 

proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, conferindo 

efetividade à disposição constitucional inserida no artigo 226, § 8º, da 

CRFB/88, e adequando o ordenamento nacional aos tratados 

internacionais de proteção à mulher. 2. Necessidade de convivência entre 

o direito de proteção das vítimas, direito da coletividade a um ambiente 

seguro e direito do acusado às garantias processuais constitucionais. 3. 

Vislumbrados no caderno processual que o paciente é contumaz na 

prática de crimes, demais disso, descumpriu as medidas protetivas de 

urgência deferidas em favor da vítima e concomitantemente evidenciou o 

seu desrespeito para com as instituições públicas ao utilizar-se de 

telefone dentro da unidade prisional onde se encontrava segregado e com 

o objetivo de continuar ameaçando de morte a sua ex-companheira, 

exercendo ainda a função pública de policial militar, a autoria de delitos por 

quem deveria preveni-los, é motivo bastante para acautelar a sociedade, 

já bastante amedrontada com a onda de violência gratuita difundida no 

Estado, além do que demonstra a periculosidade do paciente e o fundado 

receio de que a restituição da sua liberdade ambulatorial coloque em risco 

a integridade física da vítima, restando justificado o sacrifício excepcional 

do status libertatis do agente, para garantia da ordem pública e da 

efetividade da instrução criminal. 4. Constrangimento ilegal não 

configurado. Ordem denegada. (HC 65792/2010, DES. RUI RAMOS 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/07/2010, Publicado 

no DJE 04/08/2010)(TJ-MT - HC: 00017199020108110064 65792/2010, 

Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/07/2010, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/08/2010) (grifo 

nosso).

Ademais, o argumento de que caso condenado não irá iniciar o 

cumprimento de pena no regime fechado, tal argumento também não 

merece prosperar, isto porque a simples condenação em regime menos 

gravoso não inviabiliza a decretação da prisão preventiva, desde que 

presentes os requisitos do art. 312 e art. 313 do CPP.

 Neste diapasão o egrégio TJCE:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO 

CRIMINOSA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO 

FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM 

PÚBLICA. ALEGADA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE EVENTUAL 

CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA 

E DENEGADA. 01 - Preenchido um dos requisitos autorizadores para o 

decreto da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, 

acrescido de indícios de materialidade e autoria da prática do delito, não há 

que se falar em ilegalidade da medida, principalmente quando as 

circunstâncias fáticas relacionadas ao crime demonstram a gravidade da 

conduta e a periculosidade do agente. 02 - A possibilidade de que 

eventual condenação do paciente se dê em regime menos gravoso, não 

inviabiliza a prisão preventiva, desde que presentes os requisitos 

previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 03 - Ordem 

conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Habeas Corpus, ACORDAM os Desembargadores 

integrantes da Turma julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da impetração, 

para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 16 de 

fevereiro de 2016. ____________________________PRESIDENTE E 

RELATOR ________________________________PROCURADOR(TJ-CE - 

HC: 06297694020158060000 CE 0629769-40.2015.8.06.0000, Relator: 

HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, 2ª Câmara Criminal, Data de 

Publicação: 16/02/2016) (grifo nosso).

Deste modo, totalmente cabível a prisão preventiva do acusado, eis que 

demonstrado a gravidade do delito praticado, precipuamente em face ao 

cargo público exercido por este, devendo a segregação cautelar ser 

mantida.

Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulados em prol de EMANUEL DA SILVA SOUZA.

Com relação ao Ofício à ref. 77 e 232, DEFIRO o pedido extrai-se cópia 

integral dos autos para servir como prova emprestada e subsidiar o 

Procedimento Administrativo Disciplinar em face do acusado Emanuel da 

Silva Souza.

Intime-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136653 Nr: 2620-25.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEJG, Ana Rosa Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Gonçalves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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DESPACHO

VISTOS,

Certifique-se a Secretaria acerca de eventual apresentação de 

contestação, após, intime-se o autor por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se. 

Vistas ao IRMP.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137567 Nr: 3031-68.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Justina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora conforme despacho de ref. 04, bem como para 

juntar os documentos referido ao requerimento indeferido, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139284 Nr: 3740-06.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Sandro Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Impulciono os autos nos termos da legislação vigente para INTIMAR o 

advogado do réu da decisão de ref. 129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143515 Nr: 5605-64.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANCIO MARQUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 

12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143585 Nr: 5625-55.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte autora para no prazo legal impugnar a constestação de 

ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143823 Nr: 5686-13.2017.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Cesar Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Tal, Edna de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para que compareça na audiência de justificação 

designada para o dia 06 de março de 2017, às 15h30min. Devendo estar 

acompanhado da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143823 Nr: 5686-13.2017.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Cesar Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Tal, Edna de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para que compareça na audiência de justificação 

designada para o dia 06 de março de 2017, às 15h30min. Devendo estar 

acompanhado da parte autora e testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144309 Nr: 5899-19.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eriberto de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

para Intimar a parte autora para no prazo legal impugnar a contestação de 

ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144310 Nr: 5900-04.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Docarma de Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

para intimar a parte autora para no prazo legal impugnar a contestação de 

ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144904 Nr: 6151-22.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleusa de Olveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 6264-73.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inei Luiza de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146929 Nr: 7500-60.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147235 Nr: 7631-35.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarinda do Nascimento Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 05 sobre a audiência 

de concilição, instrução e julgamento designada para o dia 15 de agosto 

de 2018,bem como para juntar os documentos do requerimento indeferido, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147343 Nr: 7681-61.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciele Francisca de Amorim, BdAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 05, bem como sobre a 

perícia médica designada para o dia 02 de março 2018, às 10h10min a ser 

realizada nas dependências deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147661 Nr: 7807-14.2017.811.0028

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselito Marques do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdurão do Povo, Geny Vieira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito no valor de R$ 28,00 ( 

vinte e oito reais), mediante emissão de guia de diligência na página do 

Tribunal de Justiça, para que o Oficial de Justiça possa cumprir o mandado 

de Citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147793 Nr: 7856-55.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Marques Anunciação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de rerf. 04, bem como da 

pericía médica designada para o dia 02 de março 2018, às 11h30min a ser 

realizada nas dependências deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147876 Nr: 7881-68.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Lina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147920 Nr: 7903-29.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URIDIO FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148588 Nr: 8221-12.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148635 Nr: 8245-40.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deonicio Maximo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 04, bem como sobre a 

perícia médica designada para o dia 02 de março de 2018, às 14h30min a 

ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148859 Nr: 8348-47.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Sebastiana da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a designo a perícia médica para o dia 06 de Abril de 2018, às 

10h10min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148989 Nr: 8407-35.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosita Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149067 Nr: 8452-39.2017.811.0028

 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): AUDELINO FRANCISCO DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO antecipadamente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69.Por 

consequência, determino a expedição de mandado de busca e apreensão, 

nomeando como depositário fiel do bem o representante legal da empresa 

requerente ou quem este indicar.Lavre-se o respectivo termo de 

compromisso. Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 

212, § 2º do NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 NCPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da 

efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 
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de 03.08.04)Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149522 Nr: 86-74.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149522

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a designo a perícia médica para o dia 06 de Abril de 2018, às 

09h30min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149534 Nr: 93-66.2018.811.0028

 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 Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: DEFIRO antecipadamente a busca e apreensão do bem descrito 

na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69.Por 

consequência, determino a expedição de mandado de busca e apreensão, 

nomeando como depositário fiel do bem o representante legal da empresa 

requerente ou quem este indicar.Lavre-se o respectivo termo de 

compromisso. Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 

212, § 2º do NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 NCPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da 

efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04)Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVANIO BORGES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (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 15:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010481-91.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CEZAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 

8010481-91.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MAURO CEZAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado 
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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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA proposta por MAURO CEZAR DOS SANTOS em 

desfavor de ITAU UNIBANCO S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que o reclamante afirma que não possui débito com a requerida de forma 

genérica. Que a negativação é indevida, requerendo a apresentação dos 

contratos indicados na negativação R$ 627,00 contratos n.792947798 e 

792946956 ambos inseridos na data de 17/07/2013. No entanto, a parte 

requerida, em contestação comprovou que o reclamante possui relação 

contratual com a requerida desde 30/11/2010, tendo em vista que o 

mesmo é titular da conta corrente nº 12853-9, agência 4456, conforme 

contrato assinado (PAC – Proposta de Abertura de Conta), aceitando os 

serviços de cartão de crédito e serviço de LIS (limite Itaú para saque ou 

também conhecido como limite de cheque especial). Anexou também os 

extratos bancários demonstrando as movimentações financeiras, como 

saques, depósitos, dentre outras, afirmando que a referida cobrança, esta 

ligada à desídia do requerente em adimplir com os produtos utilizados, as 

operações que foram parceladas e não quitadas. Analisando detidamente 

os autos, verifico que é licita a cobrança, os serviços foram efetivamente 

disponibilizados e utilizados e por isso o pagamento da contraprestação 

pecuniária é imprescindível, razão pela qual não vislumbro ilegalidade nas 

cobranças. Essas premissas forçam reconhecer a legitimidade da 

cobrança. No caso, não restou configurada a violação aos direitos de 

personalidade do requerente. 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. No presente caso, não vislumbro a existência de 

qualquer abuso da parte requerida, não evidenciado, na hipótese, que o 

ocorrido tenha sido abusivo e que tenha causado dor, vexame, 

humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a 

higidez psíquica da demandante a ensejar a pretendida indenização por 

danos morais. Ressalta-se que no extrato do cadastro de proteção de 

crédito, nota-se que o requerente possui negativações preexistente e 

posteriores as inseridas pela requerida, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos de danos morais. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na exordial, por consequência 

extingo o processo com resolução do mérito, nos temos do art. 487, I do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Viviany Cecília 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: 8010158-91.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MOREIRA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010158-91.2012.8.11.0028 REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO MOREIRA 

AMARAL REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Vistos. A parte autora 

alega que adquiriu uma passagem aérea da empresa Ré, referente ao 

trecho Cuiabá/MT a Belo Horizonte/MG no dia 14/02/2012, com previsão de 

partida as 17h41min e chegada as 22h41min. Aduz ainda que próximo do 

horário de embarque/voo, a reclamada informou que ocorreria um atraso 

com tempo superior a uma hora e, percebendo que não iria dar tempo de 

chegar a seu destino, haja vista ter outro voo marcado para o exterior as 

02h57min, solicitou que a promovida lhe realocasse em outro voo de 

companhia diversa, porém com mesmo destino. Continua dizendo que a 

promovida não atendeu sua solicitação, informando mais tarde o 

cancelamento do voo, motivo pelo qual o reclamante necessitou comprar 

passagens de última hora, bem como alterar itinerário de passagens 

compradas em solo estrangeiro. Aduz que tal fato lhe trouxe enorme 

prejuízo, haja vista que deixou de comparecer a compromissos pessoais, 

bem como as alterações no voo o fizeram cancelar hospedagem 

reservada. A reclamada apresentou contestação aduzindo, em síntese, 

que o atraso se deu em razão de problemas técnicos apresentado na 

aeronave, sendo caso fortuito, haja vista que visando a integridade física 

de seus passageiros é que a aeronave necessitou de reparos em solo. É 

o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar suscitada quanto a necessidade dos 

documentos em língua estrangeira serem juramentados em nosso 

vernáculo, eis que os mesmos tratam-se de ticket de embarque, reserva 

de hospedagem e gastos diversos, sendo de simples inteligência. Vencida 

a preliminar, passo, pois, à análise do mérito. Primeiramente, a Reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos materiais, motivo 

pelo qual, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, no 

que concerne ao gasto com locomoção de bagagem, mercadorias 

retidas/apreendidas no fisco. Contudo, da narrativa dos fatos se torna 

clara a relação travada pelas reclamadas, bem como os danos suportados 

pelo autor. Em virtude do atraso/cancelamento do voo que partiria de 

Cuiabá/MT com destino a Belo Horizonte/MG, o reclamante perdeu o voo 

que partiria na madrugada do dia seguinte, por isso a devolução do 

pagamento pelas alterações do voo em solo estrangeiro é perfeitamente 

cabível. Nesse diapasão informa o autor que para remarcar as passagens 

aéreas despendeu o valor de R$ 1.405,35 (mil, quatrocentos e cinco reais 

e trinta e cinco centavos). Passo a analisar a ocorrência do dano moral. A 

parte autora alega que adquiriu uma passagem aérea da empresa Ré, 

referente ao trecho Cuiabá/MT a Belo Horizonte/MG no dia 14/02/2012, 

com previsão de partida as 17h41min e chegada as 22h41min. Aduz ainda 

que próximo do horário de embarque/voo, a reclamada informou que 

ocorreria um atraso com tempo superior a uma hora e, percebendo que 

não iria dar tempo de chegar a seu destino, haja vista ter outro voo 

marcado para o exterior as 02h57min, solicitou que a promovida lhe 

realocasse em outro voo de companhia diversa, porém com mesmo 

destino. Continua dizendo que a promovida não atendeu sua solicitação, 

informando mais tarde o cancelamento do voo, motivo pelo qual o 

reclamante necessitou comprar passagens de última hora, bem como 

alterar itinerário de passagens compradas em solo estrangeiro. Aduz que 

tal fato lhe trouxe enorme prejuízo, haja vista que deixou de comparecer a 

compromissos pessoais, bem como as alterações no voo o fizeram 

cancelar hospedagem reservada. Em que pese as alegações do 

promovente, a reclamada em tese defensiva, menciona que os reparos 

realizados em solo na aeronave, foram imprevisíveis, razão pela qual se 

exclui de toda e qualquer responsabilidade por enquadrar-se em caso 

fortuito. Diante da inexistência de impugnação quanto a falha nos serviços 

da requerida, notadamente do trajeto Cuiabá/MT a Belo Horizonte/MG, 
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corroborados pela documentação acostada, esses fatos devem ser tidos 

como presumidamente verdadeiros (art. 341, caput do CPC). 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. Ressalto que o caso apresentado 

trata de relação de consumo, haja vista que a empresa reclamada se 

enquadra como fornecedora de serviços e a parte reclamante como 

destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, 

pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, 

em especial aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus 

da prova, quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, independente da 

existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para 

tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do 

serviço prestado e dano causado, o que in casu, restou sobejamente 

comprovado. Outrossim, 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. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo reclamante 

decorrente da demora, descaso, desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetida por culpa da empresa requerida, É, SEM SOMBRA DE 

DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Ressalto que a reclamada não 

acostou nenhum documento que fortalecesse sua tese defensiva. Nesse 

sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência pátria: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. 

EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. 

FATO PREVISÍVEL. DANO MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO 

INOVADORA. VEDADO. - Após o advento do Código de Defesa do 

Consumidor, as hipóteses de indenização por atraso de vôo não se 

restringem àquelas descritas na Convenção de Varsóvia, o que afasta a 

limitação tarifada. - A ocorrência de problema técnico é fato previsível, não 

caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força maior. - Em vôo 

internacional, se não foram tomadas todas as medidas necessárias para 

que não se produzisse o dano, justifica-se a obrigação de indenizar. - 

Cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de 

bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos 

transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais 

fatores. - Vedado no regimental desenvolver argumento inovador não 

ventilado no especial”. (STJ - AgRg no Ag 442487/RJ, Terceira Turma, 

Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, julgado em 25/09/2006, 

publicado no DJ, em 09.10.2006 p. 284) (grifei e negritei). “CIVIL. CDC. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO. DANOS MORAIS. DEVER DE 

INDENIZAR. ARBITRAMENTO JUSTO. 1. O atraso exagerado em vôo 

doméstico (mais de cinco horas) que ocasiona perda de eventos 

programados para a viagem, aborrecimentos, decepções e abalos físicos 

e emocionais, além de desconforto, constrangimentos e incertezas, atinge 

direito imaterial do consumidor, a configurar dano material e moral, passível 

de reparação pecuniária. 2. Justo é o valor arbitrado para compor dano 

moral que observa as melhores regras ditadas para a sua fixação, atento 

às finalidades compensatória, punitiva e preventiva ou pedagógica e aos 

princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, 

razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que 

envolveram o fato, as condições pessoais econômicas e financeiras do 

ofendido, assim como o grau da ofensa moral e a preocupação de não se 

permitir que a reparação transforme-se em fonte de renda indevida, bem 

como não seja tão parcimoniosa que passe despercebida pela parte 

ofensora, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar 

futuros e análogos fatos. 3. Recurso conhecido e desprovido, sentença 

mantida”. (20050111442757ACJ, Relator João Batista, Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 

22/08/2006, DJ 25/09/2006 p. 77) (grifei e negritei). 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. Conclusivamente, mais de dois fatos pesam 

sobre a reclamada, os quais, indubitavelmente, trouxeram abalos 

psíquicos à reclamante, quais sejam, a notícia de cancelamento do vôo, 

com posterior cancelamento do embarque, somado a perda do voo 

internacional previamente programado, os quais serão levados em 

consideração na fixação do quantum debeatur indenizatório. 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, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

materiais, o valor de R$ 1.405,35 (mil quatrocentos e cinco reais e trinta e 

cinco centavos) acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. contados 

a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e 

corrigidos a partir do desembolso com as passagens (Súmula 43 do STJ), 

bem como 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). 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: 8010206-45.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARIA DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (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: 

8010206-45.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ROSE MARIA DA SILVA 

AMORIM REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. VISTOS, 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 de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em 

Danos Morais, proposta por ROSE MARIA DA SILVA AMORIM em face da 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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. Na inicial, a requerente 

narra que só tomou conhecimento da negativação do seu nome, ao 

atualizar seu cadastro com finalidade de adquirir um veiculo para dar 

assistência à neta que possui problemas de saúde. Foi surpreendida com 

a restrição junto ao SERASA/SPC no valor de R$ 1.307,00 – modalidade 

adiantamento de conta sustenta ainda, que jamais havia celebrado 

contrato com a requerida. Em contestação apresentada, a requerida 

trouxe aos autos documentos que comprovaram a realização da cessão 

de crédito, porém estes não especificaram a origem da divida da 

requerente. Verificando todos os documentos colacionados aos autos, 
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consta a juntada feita pela requerida, após a impugnação, dos 

documentos principais que deram origem ao débito de R$ 1.307,00 (mil e 

trezentos e sete reais): contrato de abertura de contas e adesão a 

produtos e serviços junto a Caixa Econômica Federal, devidamente 

assinado pela requerente, datado de 02/08/2013, relatório bancário – 

SIHEX - Sistema de Historio de Extratos e cópia do comunicado do Serasa 

Experian, emitido em 03/02/2015. 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 (artigos 

54 e 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: 8010058-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de 

aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERSON NONATO DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (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 15:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-80.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS (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: 

8010333-80.2015.8.11.0028 REQUERENTE: VANESSA NASCIMENTO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, 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 de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS, proposta por 

VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS 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. 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 não reconhece o débito 

apresentado pelo requerido, no valor de R$ 67,89 – contrato n. 

FI02143024150. No entanto, a parte requerida em contestação, logrou 

êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a legitimidade do negócio jurídico. Comprovam nos 

autos que houve contratação pela requerente, anexando provas 

suficientes, como ficha proposta de abertura de conta e cartão de 

assinaturas, datado de 05/11/2004, documentos pessoais e extratos 

financeiros. Extrato com os valores negociados, demonstrando que houve 

a negociação, na qual deu entrada de R$200,00 e o restante de R$ 194,05 

parcelado em 3x 67,89. Deixando de adimplir com as parcelas, portanto, 

sendo a negativação decorrente do inadimplemento da requerente. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO BUENO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2018, às 15:45 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO BUENO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2018, às 15:45 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015822-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA CONCEICAO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2018, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013900-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MARQUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011228-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GALBINO FERNANDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS SA CIA SECURITIZADORA DE CREDITO FINANCEIRO 

(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: 8015047-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/O 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015047-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/O 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015504-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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: 

8015504-81.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA LUIZA DA SILVA 

BRIZOLA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL E DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARIA LUIZA DA SILVA BRISOLA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Sustenta a requerente que teve seu crédito 

negado em loja do comércio da local, após a análise do cadastro ter 

identificado uma restrição no CPF, promovida pela requerida, no valor de 

64,52 – contrato 2141637151, inserida em 08/09/2014. Declara que não 

reconhece o referido apontamento, sendo totalmente descabido e 

improcedente e pede reparação por danos morais. No entanto, na 

contestação, a requerida logrou êxito em demonstrar a legitimidade e 

veracidade dos fatos, ou seja, juntou provas robustas da relação 

contratual das partes, referente a linha telefônica móvel 65 99607-9156 

habilitada em 18/09/2013. Juntou Contrato de permanência por benefício, 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, devidamente assinado 

e datado de 18/09/2013 e as copias dos documentos pessoais, 

comprovando a fundamentação de validade do negócio jurídico. Razão 

pela qual não há que se falar em reparação por dano moral, pois foi 

devidamente comprovado a legalidade da contratação. Houve a 

manifestação de vontade expressa pela requerente. A requerida 

esclareceu ainda, que a requerente efetuou vários pagamentos, deixando 

de adimplir com algumas faturas, sendo a negativação decorrência da sua 

inadimplência. Porém não comprovou a origem dos débitos, ou seja, não 

juntou a fatura e ou relatório detalhado da suposta inadimplência. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, porém não quanto ao débito, estes não foram comprovados 

e detalhados. Ante a ausência das faturas, declaro inexistente o debito. 

Analisando detidamente os fatos e provas acostadas, podemos afastar a 

hipótese de fraude, em razão da assinatura do contrato da vivo ser 

idêntica a assinatura dos documentos, bem como dos termos assinados 

na inicial e no termo de audiência de conciliação. Corroborando ainda, 

nota-se que documentos da requerente, trazidos na inicial e como prova 

na peça contestatória são da própria requerente. 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 de R$ 64,52 (sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), 

contrato 2141637151, inserida em 08/09/2014, bem como determinar a 

exclusão da restrição somente do referido débito. 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 
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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: 8010163-45.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010163-45.2014.8.11.0028 REQUERENTE: DORALICE ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARTE proposta por DORALICE ALVES DE OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Designada audiência de conciliação 

para o dia 01/09/2014, constatou-se ausência da parte requerente, 

estando devidamente intimada através de seu advogado em 15/07/2014 

(Mov. 9 – N.º do evento 11637044). ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018151-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEY PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 

8018151-49.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDILEY PAULO DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. 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. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS proposto por EDILEY PAULO DA SILVA 

em desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CLARO 

TV S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte requerente. O 

requerente afirma na peça exordial, que teve ser nome inserido 

indevidamente nos cadastro de proteção ao crédito SPC/SERASA, pois 

desconhece qualquer contrato com a requerida, nunca solicitou e nem 

adquiriu serviços de TV a cabo ou quaisquer outros oferecidos pela 

empresa. Na contestação apresentada, a requerida esclarece que o 

débito é oriundo das faturas de novembro e dezembro/2014 que não 

foram pagas, e que refere-se aos serviços da CLARO TV 

(021/10413840-0) instalado desde 17/08/2014 – PACOTE BÁSICO FAMÍLIA 

TELECINE FIDELIDADE 2014. Porém não trouxe documentos que 

comprovassem a referida contratação de serviços, apenas apresentou 

telas sistêmicas que não servem como prova judicial, por ser prova 

unilateral. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento 

da culpa da requerida por eventuais danos causados a requerente em 

razão da sua negligência. Pois a requerida efetuou a inserção do nome 

nos órgãos de proteção de crédito de um serviço que nunca foi 

contratado pela requerente. Somente aponta o número de um contrato, 

mas não trouxe aos autos qualquer prova da sua existência, nem mesmo 

o detalhamento das faturas. Convém lembrar, a função exercida pelos 

órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de graves 

consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de maiores 

cuidados. No entanto, a doutrina e jurisprudência ensinam que, em se 

tratando de dano moral puro não é necessária a comprovação de sua 

extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal 

entre o evento danoso e a culpa. Afere-se dos autos que a parte 

requerente possui outras negativações anteriores a anotação em análise 

nos presentes autos. 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 haver inscrições 

anteriores e legítimas, no extrato do SPC/SERASA acostado na inicial 

inseridas em 26/10/2011 do Eletromóveis Erechin e 28/10/2011 do Banco 

Bradesco, meses antes da inserção do débito da empresa requerida, o 

que por si só já justificaria a negativa de indenização, com fundamento no 

enunciado de súmula supra citado. Importante salientar que na 

IMPUGNAÇÃO, feita de forma genérica, novamente cita a ação de n. 

8032496-04.2016.811.001, como justificativa para não aplicação da 

Súmula, porém esta se refere à outra pessoa de nome Marcos Antonio 

Saverio Zamian. 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 da 

preexistência de inscrição legítima, 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 

referido débito da requerente no valor de R$ 169,67 (cento e sessenta e 

nove reais e sessenta e sete centavos) – contrato n. 199933474, bem 

como DETERMINAR a exclusão do nome da requerente no cadastro 

restritivo de órgãos de proteção ao crédito, somente do débito 

supracitado. 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: 8018073-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 
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8018073-55.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE LUIS LOURENCO DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JOSE LUIS LOURENÇO DA SILVA em 

desfavor de OI S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte requerente 

afirma que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição 

ao crédito, ressaltando que jamais solicitou linha telefônica em seu nome, 

nunca utilizou os serviços da requerida. Portanto o apontamento no valor 

de R$ 353,42 é inexistente. 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. Juntou três (03) áudios 

de um contato telefônico em que o requerente afirma que contratou 

serviços de internet 10 Mega (wifi), telefone fixo 3345-2087 e OI TV. 

Restando claro a relação contratual entre as partes, bem como que deixou 

de pagar porque estava insatisfeito com os serviços de internet 

oferecidos pela da empresa e que entrou com a ação com a finalidade de 

limpar o nome do serasa. A requerida esclareceu ainda que a linha 

telefone fixo 65 3345-2087 instalada no período de 30/10/2014 a 

14/08/2015, demonstrou que houve vários pagamentos, que o serviço foi 

instalado e utilizado, porem que deixou de pagar algumas faturas. A 

empresa requerida agiu dentro das normas reguladoras da ANATEL. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Em que pese o requerente pedir a 

reparação por danos morais em razão da negativação, não deve ser 

acolhido, pois há restrições preexistentes, conforme extrato do 

SPC/SERASA trazidos na inicial, portanto a aplicação da súmula 385 STJ, 

impede a condenação. Portanto, analisado detidamente os autos, nota-se 

a inocorrência de ato ilícito, bem como inexistente o nexo causal, razão 

pela qual não há que se falar em obrigação de reparação por danos 

morais. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na presente demanda. Por consequência EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz 

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: 8010043-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISON RONALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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: 

8010043-31.2016.8.11.0028 REQUERENTE: DEYVISON RONALDO DA 

SILVA 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. 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. Deixo 

de acolher a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse 

processual, arguida pela parte requerida em decorrência da ausência de 

requerimento administrativo ou negativa de solução. Este pedido não 

merece prosperar, pois o esgotamento da via administrativa não é 

requisito para pleitear judicialmente. O requerente esta no exercício do seu 

direito, garantido pela Constituição Federal, que garante o livre acesso ao 

poder judiciário. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Trata-se se 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Tutela Antecipada, proposta por Deyvison Ronaldo da Silva em 

face de FIDC NPL I – (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I). Narra a inicial que o requerente vem 

sofrendo cobranças e teve seu nome negativado, referente ao suposto 

débito no valor de R$ 1.039,74, inserido pelo requerido em 30/11/2014 - 

contrato n. 4002250001933820. Afirma ainda, que não conhece a 

empresa requerida e desconhece qualquer contratação. Em sua 

contestação a requerida esclarece que o débito é lícito, em razão da 

cessão de crédito com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, porém juntou 

apenas a comunicação enviada pelo SERASA, com a referida notificação 

da cessão de crédito, cumprindo o disposto no art. 290 do Código Civil. 

Porem deixou de juntar aos autos o contrato original firmado com o CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, o qual originou a dívida, bem como seus 

demonstrativos financeiros, tornando assim a cobrança indevida. Em que 

pese a confirmação de que a divida existe e que o requerente tinha 

conhecimento, em razão do credor original, CEF ter feito anteriormente 

duas negativação ao SPC/Serasa, faltou a prova cabal para a elucidação 

da presente demanda, que seria o contrato original ou o extrato financeiro 

com as demonstrações da divida. Requer ainda na presente demanda a 

reparação por danos morais, em razão da negativação indevida. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais. 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. 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) somente no valor 

de R$ 1.039,74, e determinar a exclusão do nome do requerente no 

cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito, do referido débito; 

CONDENAR ao pagamento na quantia de R$ 3.000,00 (três 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8013821-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ANTINES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: 

8013821-09.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BERENICE ANTINES DA ROSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

CONTRATO, NEGATIVA DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR E SUSPENSÃO 

DOS DESCONTOS E DANO MORAL proposta por BERENICE ANTINES DA 

ROSA em desfavor de BANCO BRADESCO. Narra a inicial que a 

requerente é aposentada pelo INSS, recebe beneficio pelo bando ora 

requerido, que percebeu vários descontos mensais feito em seu benefício. 

Procurou a agência do INSS e identificou que os descontos era referente 

a dois contratos de financiamento, n. 532485084 em 60 parcelas e 

731539095 em 54 parcelas. Sustenta desconhecer os referidos contratos, 

afirma que jamais buscou empréstimos junto ao banco requerido, nunca 

assinou qualquer contrato, nem sequer autorizou alguém a fazer. 

Enquanto, de outro lado, a parte requerida apresentou como provas 

contratos devidamente assinado pela requerente e com copia dos 

documentos pessoais (id 8553254 e 8553259). Analisando preliminar de 

incompetência do Juizado Especial – necessidade de pericia, merece ser 

acolhida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de 

perícia grafotécnica para solução do litígio, em razão da semelhança nas 

assinaturas. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: “O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...)”. Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia grafotécnica 

para comprovar a autenticidade da assinatura aposta nos instrumentos 

particulares acostados aos autos, pela parte requerida, outro caminho não 

há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de menor 

complexidade e acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da presente demanda, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Por 

consequência, REVOGO a liminar deferida no ID 8553221. Autorizo a 

adequação da parte no polo passivo para constar BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017978-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA AGOSTINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO)

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 E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017978-25.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NEUZA AGOSTINHA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por NEUZA AGOSTINHA DA SILVA em 

desfavor de OI S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte requerente 

afirma que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição 

ao crédito, ressaltando que jamais solicitou linha telefônica em seu nome, 

nunca utilizou os serviços da requerida. Portanto o apontamento no valor 

de R$ 532,57 é inexistente. 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. Juntou um áudio (id 

8595914) de um contato telefônico em que a requerente afirma para 

atendente que tinha a linha fixa, que havia solicitado cancelamento várias 

vezes, mas não tinha sido atendida, que teve seu nome negativado por 

isso entrou com a reclamação. A requerida esclareceu ainda que a 

requerente era titular da linha telefone fixo 65 3345-2428, instalada no 

período de 09/12/2002 a 09/07/2015, num enrudeço antigo da requerente, 

demonstrou que houve vários pagamentos, que o serviço foi instalado e 

utilizado, conforme relatórios de chamadas, porém que deixou de pagar 

algumas faturas. Nos telefones deixados como referência no cadastro, 

são da filha Lailse, confirmado pela própria requerente no áudio. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Portanto, analisado detidamente os autos, nota-se a 

inocorrência de ato ilícito, bem como inexistente o nexo causal, razão pela 

qual não há que se falar em obrigação de reparação por danos morais. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na 

presente demanda. Por consequência EXTINGUE-SE o feito com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz 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: 8016620-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PORTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (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: 

8016620-25.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARLENE PORTO DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO TV Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 
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há necessidade de produção de prova em audiência. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS POR FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS proposta por MARLENE PORTO DA SILVA 

em face de CLARO TV. Sustenta a parte requerente que adquiriu junto ao 

comércio local uma antena da CLARO TV livre pelo valor de R$ 559,00 

(quinhentos e cinquenta e nove reais). Que a requerida bloqueou o sinal 

de transmissão da programação, sem nenhuma justificativa. Que mesmo 

após realizar os contatos com a requerida, foi informada que não possui 

nenhum pacote contratado, e esta manteve-se inerte, não dando solução 

para o problema, nem mesmo enviou técnico no local. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A requerente alega que o produto adquirido não prescinde de contrato 

para liberação do sinal, nem mesmo de contrato e pagamento de 

mensalidade, pois se trata de uma antena parabólica da Claro hdtv, 

apenas com a instalação do aparelho disponibiliza 45 canais, sem 

necessidade do pagamento de mensalidades, conforme explicação no site 

da empresa requerida. Deve, portanto, a pretensão prosperar em razão 

das provas nos autos. E em sua contestação, a requerida não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar, que o sinal nunca foi 

suspenso. Aliás junta aos autos telas sistêmicas com chamados 

informando que não conseguiu contato com a cliente, porém aduz que no 

sistema interno consta sinal conectado. No entanto, embora possa ser 

reconhecido que houve falha na prestação de serviço, a requerida afirma 

que o fato é corriqueiro, e que não é possível reconhecer que o evento 

tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade 

e causado real lesão ao direito da personalidade da parte requerente. Ora, 

a espécie revela de forma clara, mesmo que fosse comprovada a 

interrupção do sinal da TV, restaria configurado, no máximo, mero 

aborrecimento. Com efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo 

que não há como reconhecer que a parte requerente passou a conviver 

com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Não se afirma aqui que a conduta da empresa 

requerida é admissível. No entanto, repito, a espécie não revela qualquer 

situação excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Verifica-se, portanto, que o 

transtorno sofrido pela requerente decorreu da negligência da requerida, 

uma que suspendeu o sinal indevidamente, sem qualquer justificativa. 

Denota-se que embora constatada a falha na prestação de serviço, 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, 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 procedência parcial dos pedidos contidos na inicial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, CPC, para DETERMINAR que a parte requerida 

restabeleça imediatamente, no prazo de 48 horas, o sinal do aparelho 

receptor da requerente, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais). 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: 8010045-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO PAULO MENDES DE OLIVEIRA (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: 

8010045-98.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ADALTO PAULO MENDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por ADALTO PAULO MENDES DE OLIVEIRA em 

face da VIVO S/A. Analisando a preliminar de Incompetência absoluta do 

Juizado Especial – matéria complexa – Necessidade de Pericia 

Grafotécnica: A requerente afirma na inicial desconhecer qualquer relação 

com a requerida e que a inscrição é indevida. Porém a requerida 

apresentou como provas em sua contestação o Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanecia por Beneficio e 

copias do RG e CPF do requerente. Suscita a necessidade de pericia 

grafotécnica para averiguação das assinaturas no contrato, para o 

deslinde da causa, pois são muitos semelhantes, razão pela qual pugnou 

fosse o processo extinto, sem o julgamento do mérito, com base no inciso 

II do art. 51 da Lei 9.099/95. Diante dos documentos juntados na inicial e na 

contestação, nota-se que a assinatura exarada no documento trazido 

como prova pela requerida, se assemelha em muito, àqueles assinados na 

inicial (procuração e declaração), bem como os documentos pessoais RG 

e CPF são os mesmos, em nada se difere dos apresentados na inicial. 

Razão pela qual REJEITO a preliminar de perícia grafotécnica e passo a 

análise do mérito. Narra a inicial que a parte requerente não possui 

qualquer relação jurídica com a requerida, e vem sofrendo cobranças 

indevidas, gerando a inserção no cadastro de inadimplentes referente ao 

débito de R$ 97,87 do contrato 2101302938. Pleiteia a declaração da 

negativa de débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral. No entanto, a parte requerida, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

prova robustas que indicam a existência e a validade do negócio jurídico. 

A requerida desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, juntou aos autos o 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, Contrato de 

Permanecia por Beneficio, ambos devidamente assinado e datado de 

14/03/2012, referente a linha 65 9681-0931. E as assinaturas constantes 

dos documentos carreados junto a contestação são visivelmente a mesma 

assinatura do documento pessoal do requerente apresentado na 

contratação e na inicial. Dessa forma não há que se falar em inexistência 

de débitos tendo em vista que ficou demonstrado que a contratação dos 

serviços de telefonia foi lícita, sendo sua negativação 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010044-16.2016.8.11.0028 REQUERENTE: TEREZINHA DA SILVA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por TEREZINHA DA SILVA em desfavor de oI 

s/a. Narra a exordial que a requerente vem sofrendo cobranças indevidas, 

referente ao débito no valor de R$ 107,67 (cento e sete reais e sessenta e 

sete centavos). Alega que tentou várias vezes contato com a empresa 

requerida, porém sem êxito. Encontra-se impossibilitada de realizar de 

compras no comércio local, devido a restrição junto ao SPC/SERASA. Em 

sede de contestação a requerida não comprovou devidamente a relação 

jurídica entres as partes. Afirma que houve a contratação e a prestação 

de serviços de telefonia, porém não comprovou que a parte requerente 

tivesse solicitado tais serviços e que o débito realmente teria sido utilizado 

pela mesma. Em razão da falta de prova cabal nos autos, deve-se 

declarar a inexistência do débito supracitado. No que tange ao pedido de 

indenização por danos morais em razão da cobrança indevida, esta não 

deve prosperar em razão da sua prescrição, disposto no artigo 206, §5º, I, 

do Código Civil. Conforme nosso ordenamento jurídico, a prescrição é 

causa extintiva da pretensão, constituindo, assim, instituto de direito 

material, que deve ser regido pela lei do tempo em que ocorreu a violação 

ao direito do seu titular. Analisando os autos, conforme demonstrado no 

extrato da inicial, o suposto débito foi inserido no SPC/SERASA em 

19/12/2010 e a presente demanda foi distribuída somente no ano de 2016, 

ultrapassando o prazo de 3 anos (art. 2016, §3 inc. V CC), nota-se que o 

requerente demorou mais de cinco anos para requer seu direito de 

reparação civil. A pretensão da requerente cinge-se na declaração da 

inexistência do suposto débito e na reparação por danos morais em razão 

da sua negativação indevida. Assim, tendo em vista que a ação foi 

proposta somente em 2016, evidenciada está a ocorrência da prescrição, 

e esta é a medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

PRODECENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com fulcro no art. 

487, I e II, do CPC, para: Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

107,67, e a expedição de oficio para a exclusão do nome do cadastro de 

proteção do credito (SPC/SERASA). Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010693-83.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE JESUS GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010693-83.2013.8.11.0028 REQUERENTE: ANDREIA DE JESUS 

GERMANO REQUERIDO: TELEFONICA S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC E SERASA COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por ANDREIA DE 

JESUS GERMANO em desfavor de TELEFÔNICA S/A No presente caso, a 

parte requerente sustenta que desconhece a relação contratual e nada 

deve a parte requerida, pretendendo a desconstituição da divida e 

reparação pode danos morais por inscrição indevida. Enquanto, de outro 

lado, a parte requerida apresentou como provas, contrato devidamente 

assinados Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, Contrato de 

Permanecia por beneficio, bem como a cópia documentos pessoais (RG e 

CPF) da requerente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia grafotécnica para solução do litígio, em razão da 

semelhança nas assinaturas. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis 

não podem julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao 

que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: “O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...)”. Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta no 

instrumento particular acostado aos autos pela parte requerida, outro 

caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de 

menor complexidade. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da 

presente demanda, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, 

II, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-68.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FRANCISCA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

VISTOS, Ressalto que aportou a este juízo, decisão proferida no REsp. 

1.525.174-RS, pelo relator Ministro Luis Felipe Salomão, em 22.06.2016, 

mantendo o julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos e determinou 

a suspensão dos processos em trâmite em todas as instâncias da Justiça 

comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as 

respectivas Turmas ou Colégios Recursais, que tratam das seguintes 

matérias: - A indevida cobrança de valores referentes à alteração do 

plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do 

credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) 

ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da 

repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de oquantum 

serapurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação à 

parte ré de apresentação de documentos. Assim, tem-se que a 

suspensão do trâmite destes autos até julgamento do referido Recurso 

Especial pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DETERMINO ASUSPENSÃO do trâmitedestes autos até 

julgamento do referido Recurso Especial pelo colendo Superior Tribunal de 

Justiça. Determino ainda, que seja inserido um identificador neste feito de 

que se encontra suspenso, aguardando o julgamento de REsp mencionado 

no primeiro parágrafo, para fins de ser facilmente localizado após ser 

decidido pelo STJ, fazendo-o CONCLUSOS imediatamente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011136-97.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE GONCALO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES (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: 

8011136-97.2014.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE GONCALO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido 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. Da 

preliminar de Incompetência Absoluta Do Juizado Especial face a 

necessidade de produção de prova pericial técnica nas instalações 

elétricas da parte demandante Não há que se falar em incompetência dos 

juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. Do mérito 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

proposta por JOSE GONÇALO DO NASCIMENTO em face de CEMAT – 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A. Narra a inicial que o 

requerente é titular da UC há mais de 12 anos. Que sempre pagou as 

faturas no valor médio de R$ 60,00. Que foi surpreendido com a fatura no 

valor de R$ 3.070,89 do mês 10/2014, porém na fatura constava um 

parcelamento de R$ 2.909,14. Entrou em contato com a requerida para 

solução da mesma, pois desconhecia o referido parcelamento. Teve seu 

fornecimento de energia interrompido em razão do não pagamento da 

mesma. No caso, a concessionária comprovou que houve adulteração do 

medidor, por meio de laudo técnico, tendo aumento de consumo após a 

regularização da medição, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, 

inciso II, do CPC/15. Apresentou o TOI n. 37572 de 05/09/2013, a 

notificação extrajudicial, informando as irregularidades e que seria enviado 

fatura do valor da diferença. Oportunizando o prazo de 30 dias para 

apresentação da defesa. Analisando detidamente os autos, restou 

demonstrado nas provas em especial na planilha de calculo de revisão de 

faturamento que apurou a diferença de consumo, razão pela qual a 

requerida esta amparada legalmente em apresentar a fatura do referido 

valor, já que há conduta lícita por ela praticada, é devido a cobrança. 

Quando, apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de 

laudo emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), é possível 

a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que 

observadas as normativas administrativas para a espécie. Da análise dos 

autos, verifica-se que houve cobrança devida pela parte requerida ao 

requerente. Juntou aos autos, o relatório de ensaio de medidor 

ELETROMECANICO n. 5774/2014 – laboratório LEMEE dando conta da 

irregularidade no medidor de energia elétrica da referida Unidade 

Consumidora, realizado sem a presença do cliente. Cujo documento 

apresentou o seguinte resultado “Medidor com lacres ausentes, com o 

mancal inferior rebaixado e com o elemento móvel agarrando, reduzindo o 

registro do consumo. A indicação da energia medida não corresponde 

com a energia consumida”. Desta feita, inexiste ato ilícito a ensejar a 

declaração de inexistência do débito. Assim, cabível a cobrança do valor 

das faturas contestadas, que correspondem ao acúmulo de energia 

elétrica efetivamente consumida pelo consumidor. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Torna-se nula 

a liminar deferida no ID 8489709. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-55.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARMO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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: 

8010367-55.2015.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE CARMO DA CONCEICAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido 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. Da preliminar de 

Incompetência Absoluta Do Juizado Especial Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo, 

razão pela qual rejeito a preliminar levantada de incompetência do juizado 

especial face a necessidade de produção de pericia técnica no 

equipamento de medição. Dessa forma, por ausência de complexidade e 

desnecessidade de produção de prova técnica, em razão da requerida ter 

juntado aos autos prova da vistoria, pois a fatura ora questionada não 

apresenta valor exorbitante. Do mérito Trata-se de Reclamação proposta 

por JOSE CARMO DA CONCEIÇÃO em face de ENERGISA. O requerente 

narra em sua inicial que sua fatura do mês de junho/2015 foi gerada com 

valor 57,31 (cinquenta e sete reais e trinta e um centavos). Aduz que não 

concorda com a fatura, em razão de não ter sido feita a leitura no medidor, 

e sim o lançamento pela média. Analisando detidamente os autos, verifico 

que as pretensões do requerente não encontram amparo. A reclamada 

logrou êxito em demonstrar em sua contestação provas de que o valor 

lançado na fatura não é tão discrepante em relação aos meses anteriores 

do ano de 2015. E quanto a possibilidade de leitura pela média dos valores 

faturados nos últimos 12 meses, encontra-se amparada legalmente, 

conforme previsão na resolução 414/2010 da ANEEL – Agencia nacional 

de Energia Elétrica. Pelo contexto probatório coligido, em especial, o 

relatório das faturas arrecadadas do período de 01/2000 até 10/2015 as 

faturas de consumo de energia elétrica, é possível constatar que não 

houve erro de lançamento, e que a requerida agiu corretamente. Não há 

como dizer que houve erro de leitura, apenas porque lançou pela media. 

Nota-se que no mês subsequente o valor veio bem menor, e se houve a 

diferença, já que o requerente alega ter feito econômica, esta foi 

compensada nos meses subsequentes. Quanto ao pedido de reparação 

por danos morais, este não deve prosperar, pois o requerente não 

demonstra que teve seu nome negativado, apenas que recebeu 

notificação. Não obstante, o requerente não logrou demonstrar que teve 

seu nome negativado, apenas que recebeu notificação, não passando de 

mero dissabor, não existindo o dever de indenização. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-60.2014.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

CÁSSIA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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)

 

VISTOS Se tempestivo o recurso, intime-se a reclamada para, querendo, 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, 

independente de manifestação, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal para análise e julgamento do recurso interposto, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010753-85.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCELE COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010823-05.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINALDO CONCEICAO DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013156-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO EVARISTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

14:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018307-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DE SOUZA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018307-37.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CATARINA DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. 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. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. MÉRITO Trata-se de Ação de Obrigação de 

fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por CATARINA DE 

SOUZA SILVA em desfavor de EMBRATEL TVSAT. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, cuja 

origem a reclamante alega desconhecer, haja vista que afirma jamais ter 

utilizado serviços ou que tivesse qualquer relação comercial com a 

requerida que viesse a justificar a restrição em apreço. A Reclamada na 

contestação alegou a regularidade do débito negativado, haja vista tal 

crédito tenha origem na utilização de serviços de telefonia, porém trouxe 

apenas tele sistêmica das fatura, documentos que de forma isolada não 

serve para comprovar a relação jurídica entre as parte. Sendo assim, a 

reclamada não logrou comprovar a solicitação ou utilização do serviço 

oferecido, pois, as telas de computador juntadas na contestação não são 

suficientes para a comprovação da contratação. O contrato não fora 

trazido aos autos. A empresa não anexa nenhum contrato, nenhum 

extrato, nenhuma fatura em aberto, nenhum áudio da solicitação do 

serviço, nada que justifique a negativação do nome do reclamante. Se 

valendo apenas de print screen da tala sistêmica para comprovar o 

alegado, contudo a tela sistêmica trata-se de documento unilateralmente 

produzido, não é prova eficaz da relação jurídica entre as partes. Este é o 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO 

MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA 

MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E 

RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de 

melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Os 

honorários advocatícios devem ser majorados a fim de remunerar de 
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forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, Ap 55273/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) Desta feita, a parte 

requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos 

negativados e não tendo a Reclamada se descurado do ônus probatório 

que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora resta 

cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. O 

apontamento dos dados do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. 

PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos 

fatos constitutivos do alegado direito. Na ação que tenha por objeto a 

declaração de inexistência de dívida em razão do pagamento cabe ao 

autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - Circunstância dos 

autos em que a autora produziu prova do pagamento mediante desconto 

no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou que as parcelas não 

foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a inexistência do 

débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. 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 descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) Quanto aos danos 

morais, opino pela procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. 

APELAÇÃO CIVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação 

quando a tese aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da 

parte autora trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos 

cadastros restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se 

indevida a negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano 

moral na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 

9.000,00 para cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por 

esta Corte em casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 30/05/2017) No que tange ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 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. Ante o exposto e por tudo que dos autos 

consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino por 

acolher a preliminar para retificação do pólo passivo para Embratel TVSAT 

e ainda OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos para: DECLARAR a 

inexistência dos débitos junto à parte requerida nos valores R$ 110,16 

(cento e dez reais e dezesseis centavos), e DETERMINAR a exclusão do 

nome da requerente no cadastro restritivo de órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado da 

sentença; CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 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. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017261-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

15:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013797-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 06 de fevereiro de 2018 as 

14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013975-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de fevereiro de 2018 as 

14:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017174-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013975-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de fevereiro de 2018 as 
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14:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013964-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APARECIDO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de fevereiro de 2018 as 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013937-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOUZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de fevereiro de 2018 as 

15:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013841-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de fevereiro de 2018 as 

15:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013813-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MEYRE GONCALINA NUNES CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de fevereiro de 2018 as 

15:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013936-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de fevereiro de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013859-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de fevereiro de 2018 as 

13:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013858-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de fevereiro de 2018 as 

13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013848-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de fevereiro de 2018 as 

13:45h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS INOCENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

15:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-31.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010162-31.2012.8.11.0028 REQUERENTE: CLAUDIA FERREIRA GOMES 

REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos. Trata-se de reclamação 

pela parte autora em face da requerida sob a alegação de que a sua 

fatura (UC n. 2826-6) com referência ao mês de novembro/2011 com valor 

de R$ 444,03 (Quatrocentos e quarenta e quatro reais e três centavos), 

não se adequa à sua real média de consumo, girando em torno de R$ 

25,00 (vinte e cinco reais) aproximadamente. Aduz ainda que em função 

da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, 

inclusive com demanda administrativa junto ao PROCON local, relatando o 

ocorrido. Em resposta, a concessionária de serviço público informou que 

não fora encontrada irregularidade, bem como o valor apurado está dentro 

dos limites estabelecidos, momento em que fora realizado também um 

acordo para pagamento da fatura de forma parcelada. A reclamada, em 

sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado 
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na fatura de fornecimento de água da parte requerente, haja vista que 

eles foram obtidos mediante leitura no medidor, a qual se procede 

regularmente por intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao 

final, a improcedência da ação. 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. 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 dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de água/esgoto, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial (movimento nº 1), verifico ser flagrante a falha 

na sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da 

leitura dos dados do referido aparelho medidor de consumo de 

água/esgoto. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de água/esgoto em efetuar 

cobranças dos serviços a consumidora, que não eram devidos assim 

como da negativa de atendimento pelas vias administrativas de modo 

eficaz. Ressalte-se que contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada 

em sua contestação, na relação entre consumidor e fornecedor, há 

inversão do ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo 

que é a empresa fornecedora de serviços de água/esgoto que tem de 

provar que empreendeu esforços no sentido de atender a solicitação da 

parte Reclamante, assim como dos motivos que levaram a registrar um 

consumo equivocado naquele medidor, o que também não verifico nos 

presentes autos. Nesse sentido, Mutatis Mutandis, é a orientação 

jurisprudencial: CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE 

ÁGUA. AUMENTO INJUSTIFICADO. CÁLCULO DA MÉDIA DE CONSUMO. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Notadamente, verifica-se aumento 

considerável na medição sem motivo idôneo justificável. Diante da 

ausência de comprovação da existência de vazamentos, é razoável 

concluir ter havido falha na medição a indicar indevido o total cobrado nas 

faturas de maio e junho de 2014, assim como decidido na primeira 

instância. 2. Correta a sentença que determinou a revisão das faturas nos 

meses de maio e junho de 2014, para que o consumo medido em metros 

cúbicos seja adequado à média dos valores referentes aos últimos doze 

meses. 3. Recurso conhecido e desprovido. (APC 20140111288615 

Julgador 5ª Turma Cível, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 407, 

Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator SILVA LEMOS). Entrementes, 

as prestadoras de serviço público, como é o caso da Reclamada, 

respondem objetivamente por eventuais danos ocasionados por seus 

serviços, 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. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a 

liminar outrora concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o débito objeto da lide no 

importe de R$ 444,03 (Quatrocentos e quarenta e quatro reais e três 

centavos), com a consequente nulidade da fatura do meses de novembro 

de 2011, bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante 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: 8018754-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ELIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018639-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EUZEBIO OLINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013844-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de fevereiro de 2018 as 

16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013842-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de fevereiro de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013988-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODAILSON MAGNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de fevereiro de 2018 as 

15:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014035-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de fevereiro de 2018 as 

15:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de fevereiro de 2018 as 

15:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de janeiro de 2018 as 

16:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de fevereiro de 2018 as 

14:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019222-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA MATA DA SILVA (REQUERIDO)

EUYDES OTAVIANO DE ARAUJO BASTOS (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de fevereiro de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010977-23.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DE FREITAS NEGREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010977-23.2015.8.11.0028 REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA DE 

FREITAS NEGREIRO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Trata-se de 

reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes por 

dívidas as quais alega ilegítimas. Em sua contestação, a instituição 

reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua 

parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento feito pela parte 

autora em seu sistema, a negativação foi lícita. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívidas que não fez com a reclamada, já que seu 

contrato de refinanciamento encontra-se em adimplente. Destarte, como a 

reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito da 

reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra da mesma. No 

caso em tela, apesar de a reclamada trazer cópias dos contratos 

entabulados, discriminação de pagamento, informativos sobre a baixa do 

débito, não logrou êxito em demonstrar a razão da permanência da dívida 

inscrita nos cadastros de restrição ao credito. Assim, em simples analise, 

sem a devida resistência, vejo que presentes o ato ilícito e o nexo de 

causalidade cumpre-nos verificar a ocorrência do dano. 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. Ressalto que o caso apresentado 

trata de relação de consumo, haja vista que a empresa reclamada se 
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enquadra como fornecedora de serviços e a parte reclamante como 

destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, 

pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, 

em especial aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus 

da prova, quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, 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. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da 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 Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, bem como JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada 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 objeto desta lide. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

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: 8010733-31.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSINA CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA 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: 

8010733-31.2014.8.11.0028 REQUERENTE: AMBROSINA CONCEICAO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS DE MATO 

GROSSO , ENERGISA S/A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte 

autora em face da requerida sob a alegação de que a sua fatura com 

referência ao mês de março/2014 com valor de R$ 2.507,06 (Dois mil, 

quinhentos e sete reais e seis centavos) – UC n. 3991555, não se adequa 

à sua real média de consumo, entre R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais) a R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) aproximadamente. Aduz 

ainda que em função da falha na prestação do serviço, entrou em contato 

com a Reclamada, relatando o ocorrido. Em resposta, a concessionária de 

serviço público informou que não fora encontrada irregularidade, bem 

como os valores apurados a título de retorno de quilowatts (3.916 kWh) 

estão dentro dos limites estabelecidos. A parte autora alegou ainda, que 

mesmo tendo contestado a fatura, seu fornecimento de energia fora 

cortado em 18/08/2014. A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste 

qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de energia elétrica da 

parte requerente, haja vista que eles foram obtidos mediante leitura no 

medidor de energia elétrica, a qual se procede regularmente por intermédio 

da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a improcedência da 

ação. 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. Preliminar de Ilegitimidade Passiva 

ad causam. Rejeito a presente liminar, tendo em vista que a parte 

reclamante por força do vínculo de solidariedade com a antiga 

concessionaria é parte legitima para figurar no polo passivo desta 

demanda. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da 

complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito da causa. 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 dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial (movimento nº 1), verifico ser flagrante a falha 

na sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da 

leitura dos dados do referido aparelho. Outrossim, não logrou êxito a parte 

ré em demonstrar que após constatada a irregularidade no medido de 

energia, fora a autora devidamente intimada para contestar o valor da 

quantia aplicada a fatura de março de 2014. Se comparado com as demais 

faturas em que a parte consumidora alega o aumento (outubro/2014), 

pode-se observar que o consumo (kWh) no documento fornecido pela 
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reclamada em contestação, é muito diferente, vejamos: 2014 2014 Março 

458 Julho 399 Abril 580 Agosto 407 Maio 530 Junho 401 Assim, não há 

dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária 

fornecedora de energia elétrica em efetuar cobranças dos serviços de 

energia a consumidora, que não eram devidos assim como da omissa 

negativa de atendimento pelas vias administrativas de modo eficaz. 

Ressalte-se que contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada em sua 

contestação, na relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do 

ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a 

empresa fornecedora de energia elétrica que tem de provar que 

empreendeu esforços no sentido de atender a solicitação da parte 

Reclamante, assim como dos motivos que levaram a registrar um consumo 

equivocado naquele medidor, o que também não verifico nos presentes 

autos. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. 

FATURAMENTO EXCEDENTE À MÉDIA. - É de se desconstituir o débito 

excedente à média de consumo, considerando-se que a quantidade de 

kWh medidos destoa da realidade dos demais meses. A informação de 

que o medidor de energia não apresenta defeitos, leva à conclusão de que 

houve erro na leitura questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71001372317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/11/2007) 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO 

DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A 

simples ocorrência de cobrança indevida não gera, por si só, dano de 

natureza extrapatrimonial. Para a configuração do dano moral é 

necessária a comprovação de violação a algum direito de personalidade, 

conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, o que não 

ocorreu no caso concreto. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 

(Número: 469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data 

do Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de 

serviço público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente 

por eventuais danos ocasionados por seus serviços, 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. Não obstante, em que pese o pedido de 

ressarcimento por danos materiais da promovente, este não merece 

prosperar eis que forçoso concede-lo sem conjunto probatório nos autos. 

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 

487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

REJEITO a preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, DECLARO INEXISTENTE o débito objeto da lide no importe de R$ 

2.507,06 (Dois mil, quinhentos e sete reais e seis centavos), com a 

consequente nulidade da fatura do mês de março de 2014, bem como 

condeno a parte ré pagar à parte reclamante 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011002-36.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ELISANGELA JOSEFA DA 

SILVA REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos. Trata-se de 

reclamação pela parte autora em face da requerida sob a alegação de que 

a sua fatura (UC n. 3968-3) com referência ao mês de outubro/2015 para 

vencimento em novembro/2015 com valor de R$ 632,30 (seiscentos e 

trinta e dois reais e trinta centavos), não se adequa à sua real média de 

consumo, pois está sendo cobrada por valor anterior a data de sua 

residência no imóvel. A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste 

qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de fornecimento de 

água da parte requerente, haja vista que eles foram obtidos mediante 

leitura no medidor, a qual se procede regularmente por intermédio da 

perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. 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. 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 dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao 

caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, 

porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela 

ré, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 

3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente 

ou disponibiliza os seus produtos. Além disso, em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial da fatura juntada 

na petição inicial (movimento nº 1), verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura dos 

dados do referido aparelho medidor de consumo de água/esgoto, portanto, 

a cobrança retroativa é ilegal! Outrossim, não logrou êxito a parte ré em 

demonstrar que após constatada a irregularidade, fora a autora 

devidamente intimada para contestar o valor da quantia aplicada a fatura 

de outubro de 2015. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato 

praticado pela empresa concessionária fornecedora de água/esgoto em 

efetuar cobranças dos serviços a consumidora, que não eram devidos 

assim como da negativa de atendimento pelas vias administrativas de 

modo eficaz. Ressalte-se que contrariamente ao afirmado pela parte 
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Reclamada em sua contestação, na relação entre consumidor e 

fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 

8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia elétrica que 

tem de provar que empreendeu esforços no sentido de atender a 

solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que levaram a 

registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que também não 

verifico nos presentes autos. Nesse sentido, Mutatis Mutandis, é a 

orientação jurisprudencial: DECLARATÓRIA. Reclassificação da tarifa de 

unidade consumidora cumulada com pedido de transferência de 

titularidade das contas de energia elétrica. Cobrança de valor e 

suspensão do fornecimento. Procedência da ação. 1. Transferência da 

titularidade autorizada. Divida considerada pessoal e que não pode ser 

imputada a terceiro pelo uso regular de energia elétrica. 2. 

Reconhecimento tratar-se de imóvel rural a autorizar a reclassificação. 3. 

Procedimento despido do contraditório que não autoriza o corte no 

fornecimento de energia. Serviço considerado essencial. 4. Condenação 

pelos danos morais experimentados e determinado o religamento. Recurso 

provido. (APL 0034931-04.2010.8.26.0576 (TJ-SP) Julgador 18ª Câmara 

de Direito Privado, Publicado no DJE: 15/04/2015, Julgamento 17 de abril de 

2015, Relator William Marinho). DANO MORAL NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

EX-LOCADORA QUE DESCUMPRE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE 

EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA 

ELÉTRICA EX-INQUILINA QUE VEM A TER O NOME NEGATIVADO POR 

DÉBITOS DE NOVO INQUILINO - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO 

DESPROVIDO. Ex-locador que não efetua a transferência da titularidade 

da responsabilidade do pagamento de consumo de energia elétrica, cuja 

obrigação assumira contratualmente, responde pelos danos morais 

sofridos pelo ex-inquilino que vem a ter o nome indevidamente negativado 

por débitos do novo inquilino. O protesto indevido ou a indevida inscrição 

do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação. 

Precedentes do STJ. (Número: Apelação 0020666-17.2012.8.26.0482 

(TJ-SP), 35ª Câmara de Direito Privado, Relator: Clovis Castelo, Data do 

Julgamento: 24/03/2014). Entrementes, as prestadoras de serviço público, 

como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por eventuais 

danos ocasionados por seus serviços, 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. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a liminar outrora concedia, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, 

DECLARO INEXISTENTE o débito objeto da lide no importe de R$ 632,30 

(seiscentos e trinta e dois reais e trinta centavos), com a consequente 

nulidade da fatura do mês de outubro de 2015, bem como condeno a parte 

ré pagar à parte reclamante 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018869-46.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MIGUELINA CRISTINA DA 

SILVA COSTA SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Trata-se de 

reclamação na qual objetiva a parte autora a condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do 

indébito, por ter procedido a realização de um empréstimo consignado, 

onde foram realizados descontos no importe de R$ 3.026,71 (três mil vinte 

e seis reais e setenta e um centavos) ao todo. A parte reclamada em 

contestação alega a legitimidade do débito das parcelas em razão da 

contratação firmada pelo autor, pugnando pela total improcedência da 

demanda. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Pois bem, 

após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado parcialmente procedente o pedido da parte reclamante, senão 

vejamos: 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. Outrossim, 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. Nesse interim, verifica-se que o pedido de repetição do indébito com 

fulcro no art. 42 do CDC, realizado pela parte reclamante, merece 

prosperar haja vista que a quantia debitada em favor da instituição 

torna-se pagamento indevido, visto que a negativada da autora em firmar o 

contrato objeto da lide. Nesse diapasão, a parte reclamada aduz que o 

contrato realizado é legitimo, porém não colaciona aos autos o contrato 

assinado pelas partes. Ressalto que para que haja a caracterização da 

repetição do indébito deve-se evidentemente ter pago a quantia indevida, 

assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, transcrevo: "A 

só remessa de carta de cobrança ao consumidor não preenche o suporte 

do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; 

diversamente do art. 1.531 do Código Civil, para o qual é suficiente a 

simples demanda, o Código de Defesa do Consumidor apenas autoriza a 

repetição se o consumidor tiver efetivamente pago o indébito". (STJ, REsp. 

nº 539.238/RJ, Relator Min. Ari Pargendler, DJ. 29.03.2004.). Restou claro 

nos autos que a cobrança efetivada fora indevida, bem como o seu 

pagamento, assim condeno a ré a devolver a quantia na forma dobrada, 

ou seja, R$ 3.026,71 (três mil vinte e seis reais e setenta e um centavos), 

cabendo a ré devolver ao autor o valor de R$ 6.053,42 (seis mil e 

cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos) devidamente corrigido 

e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do 

evento danoso, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC. Ainda, 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, como é o caso das 
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universidades com atendimento S. A. (serviço ao aluno), dando sensação 

de impotência ao consumidor, realidade da qual não fugiu o caso concreto. 

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, j. 30/04/2008); 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. Ressalto ainda, que a parte reclamada limitou-se a alegar que 

agiu em estrito cumprimento de dever legal, acostando aos autos 

informativo dizendo que a parte autora recebeu o credito em conta, 

gerando a dívida em questão, sem possuir qualquer assinatura e/ou outra 

forma que confirmasse a legitimidade do débito contraído pela parte 

reclamante. 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, CONDENO a reclamada a devolver a parte autora o 

valor R$ 3.026,71 (três mil vinte e seis reais e setenta e um centavos), 

cabendo a ré devolver ao autor o valor de R$ 6.053,42 (seis mil e 

cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), devidamente corrigido 

e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do 

evento danoso, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, bem como a pagar à 

parte reclamante 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: 8010216-89.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUCIA MONGE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010216-89.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ADELAIDE LUCIA MONGE 

MENDES REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A VISTOS, Trata-se de ação 

indenizatória onde pretende a reclamante ser indenizada em razão dos 

danos praticados em seu desfavor pela parte reclamada. Aduz que em 

fevereiro de 2015 se dirigiu até uma das lojas da reclamada para realizar 

compras, porém foi informada que sue cartão estava bloqueado, haja vista 

débitos anteriores. Ressalta que no dia seguinte a este fato, entrou em 

contato com a ré via SAC e lá foi informada que não constava débito 

nenhum e seu nome. No mês de maio de 2015, a autora se dirigiu 

novamente até uma das lojas da ré e lá estando entrou em contato com o 

preposto da reclamada a fim de buscar informações sobre o cartão para 

compras, nesse interim, a demandada lhe disse que não constava débitos 

em seu cartão, e que seu limite havia sido aumentado, somente 

necessitando desbloquear o cartão. Enquanto o desbloqueio era realizado 

a autora e seus filhos começaram a realizar suas compras, ao 

aguardarem em fila para pagamento deram conta de que o cartão não 

havia sido desbloqueado, sendo obrigado a devolver as compras 

anteriormente escolhidas. Aduz ainda que a ré informou que somente 

após sete dias uteis e que o cartão seria desbloqueado. Alega que 

indignada com esta atitude da reclamada, buscou contato com o gerente 

da loja que estava em outra unidade, onde foi informada pelo mesmo que o 

problema era simples de se resolver, bastando apenas aguardar vinte 

minutos para desbloqueio do cartão e assim realizar as compras. Pois 

bem, retornando mais tarde a loja da promovida, escolhendo novamente os 

produtos que queria, a autora foi novamente informada pela reclamada 

que seu cartão não fora desbloqueado, somente após cinco dias uteis 

para utiliza-lo, e que ainda havida um credito disponível no valor de R$ 

163,00 (cento e sessenta e três reais). Juntou protocolo de atendimento 

via SAC, receituário medico de consulta realizada no mesmo dia das 

compras e informativo emitido junto a loja ré demonstrando o saldo no 

cartão de credito, bem como o desbloqueio do mesmo. A reclamada, em 

sua defesa, argumentou a insuficiência dos documentos carreados pela 

autora com a finalidade de provar os danos sofridos, aduziu a 

inocorrência dos danos alegado pela autora, que a parte promovente 

poderia ter optado por outra forma de pagamento/compra das mercadorias 

desejada. Acostou gravação da ligação junto ao SAC no mês de fevereiro 

de 2015. A autora impugnou a contestação, ratificando os pontos 

explanados na exordial, bem como solicitando gravação das ligações junto 

ao SAC no mês de maio de 2015 e do sistema de câmeras internas da loja 

reclamada. O processo foi levado a instrução, onde foram colhidos 

depoimento pessoal da parte reclamada e testemunhas da parte autora. 

As partes não apresentaram memoriais. É o essencial, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei n. 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. Não 

havendo preliminares, passo à análise do mérito da causa. 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 dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 ? apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Observo que em depoimento pessoal, a preposta da 

reclamada Sra. Meire Taborda afirma que não estava presente nos fatos 

citados pela autora, informando apenas o que constava nos autos, 

afirmou ainda que a reclamada guarda as gravações de ligações dos 

consumidores junto ao SAC por um período não superior a cinco anos, 

conforme a lei, porém não sabe dizer sobre as imagens dos circuitos das 

câmeras, uma vez que pertencem a equipe de T.I. A testemunha Sra. 
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Maria de Lourdes, arrolada pela reclamante, afirmou que estava no local, 

presenciou a autora nervosa devido ao atendimento que demorava, 

estava também com as compras nas mãos, aduziu que ela que orientou a 

promovente a buscar parecer do gerente da loja, que viu que a autora não 

realizou a compra, confirmando assim os fatos narrados na exordial. 

Ainda fora ouvido como informante o Sr. Lucas Vieira, uma vez que o 

mesmo é filho da autora, em seu depoimento este afirmou que estava no 

local com a reclamante, que aguardaram por mais de uma hora até 

devolverem as compras, que na primeira ida a loja chegaram 

aproximadamente as 15 horas e na segunda vez aproximadamente as 18 

horas. Afirmou ainda que houve sim o constrangimento, uma vez que 

haviam várias pessoas na loja no momento em que estavam na fila para 

pagamento e o credito/cartão foi negado. Destarte, como a reclamada não 

produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos 

termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a 

responsabilidade pelo fato danoso à honra da mesma. Assim, em simples 

analise, sem a devida resistência, vejo que presentes o ato ilícito e o nexo 

de causalidade cumpre-nos verificar a ocorrência do dano. 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. Ressalto que o caso apresentado 

trata de relação de consumo, haja vista que a empresa reclamada se 

enquadra como fornecedora de serviços e a parte reclamante como 

destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, 

pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, 

em especial aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus 

da prova, quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, 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. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, assim, respaldado 

pela documentação carreada aos autos, pela prova oral colhida, a 

reclamante carece de ser indenizada pela parte ré. Ora, o 

constrangimento sofrido pela autora, as informações imprecisas e 

contraditórias fornecidas pela reclamada, bem como as várias tentativas 

de solver o aludido problema se mostraram evidentes, razão pela qual a 

condenação por danos morais é medida imposta a promovida. Portanto, 

comprovada 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, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante 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: 8020005-15.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8020005-15.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ELIZABETE DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos. Trata-se de reclamação 

pela parte autora em face da requerida sob a alegação de que a sua 

fatura (UC n. 5340-6) com referência ao mês de setembro/2015 e 

outubro/2015 com valor de R$ 88,18 (Oitenta e oito reais e dezoito 

centavos) e R$ 53,57 (cinquenta e três reais e cinquenta e sete 

centavos), não se adequa à sua real média de consumo, girando em torno 

de R$ 20,00 (vinte reais). Aduz ainda que em função da falha na 

prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, inclusive com 

demanda administrativa junto ao PROCON local, relatando o ocorrido. Em 

resposta, a concessionária de serviço público informou que não fora 

encontrada irregularidade, bem como o valor apurado está dentro dos 

limites estabelecidos. A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste 

qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de fornecimento de 

água da parte requerente, haja vista que eles foram obtidos mediante 

leitura no medidor, a qual se procede regularmente por intermédio da 

perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. 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. Preliminar de Valor da Causa e Capacidade Postulatória. 

Rejeito a presente preliminar, pois é cabível em sede dos juizados 

especiais a postulação de valor conforme o realizado pela parte 

reclamante, ainda ressalto que a parte autora constituiu advogado nos 

autos em momento posterior, portanto, a análise do objeto da preliminar de 

capacidade postulatória torna-se prejudicada. Preliminar de Ausência de 

Interesse Processual. Rejeito a presente preliminar suscitada uma vez que 

a mesma se confunde com o mérito da demanda. Ultrapassada as 

preliminares, passo à análise do mérito da causa. 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 dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 
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as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial (movimento nº 1), verifico ser flagrante a falha 

na sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da 

leitura dos dados do referido aparelho medidor de consumo de 

água/esgoto. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de água/esgoto em efetuar 

cobranças dos serviços a consumidora, que não eram devidos assim 

como da negativa de atendimento pelas vias administrativas de modo 

eficaz. Ressalte-se que contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada 

em sua contestação, na relação entre consumidor e fornecedor, há 

inversão do ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo 

que é a empresa fornecedora de energia elétrica que tem de provar que 

empreendeu esforços no sentido de atender a solicitação da parte 

Reclamante, assim como dos motivos que levaram a registrar um consumo 

equivocado naquele medidor, o que também não verifico nos presentes 

autos. Nesse sentido, Mutatis Mutandis, é a orientação jurisprudencial: 

CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. AUMENTO 

INJUSTIFICADO. CÁLCULO DA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Notadamente, verifica-se aumento considerável na 

medição sem motivo idôneo justificável. Diante da ausência de 

comprovação da existência de vazamentos, é razoável concluir ter havido 

falha na medição a indicar indevido o total cobrado nas faturas de maio e 

junho de 2014, assim como decidido na primeira instância. 2. Correta a 

sentença que determinou a revisão das faturas nos meses de maio e 

junho de 2014, para que o consumo medido em metros cúbicos seja 

adequado à média dos valores referentes aos últimos doze meses. 3. 

Recurso conhecido e desprovido. (APC 20140111288615 Julgador 5ª 

Turma Cível, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 407, Julgamento 27 de 

Janeiro de 2016, Relator SILVA LEMOS). Entrementes, as prestadoras de 

serviço público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente 

por eventuais danos ocasionados por seus serviços, 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. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a liminar outrora concedida, 

REJEITO as preliminares de mérito arguidas pela parte ré, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO 

INEXISTENTE o débito objeto da lide no importe de R$ 88,18 (Oitenta e oito 

reais e dezoito centavos) e R$ 53,57 (cinquenta e três reais e cinquenta e 

sete centavos), com a consequente nulidade da fatura do meses de 

setembro e outubro de 2015, bem como condeno a parte ré pagar à parte 

reclamante 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: 8020005-15.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8020005-15.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ELIZABETE DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos. Trata-se de reclamação 

pela parte autora em face da requerida sob a alegação de que a sua 

fatura (UC n. 5340-6) com referência ao mês de setembro/2015 e 

outubro/2015 com valor de R$ 88,18 (Oitenta e oito reais e dezoito 

centavos) e R$ 53,57 (cinquenta e três reais e cinquenta e sete 

centavos), não se adequa à sua real média de consumo, girando em torno 

de R$ 20,00 (vinte reais). Aduz ainda que em função da falha na 

prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, inclusive com 

demanda administrativa junto ao PROCON local, relatando o ocorrido. Em 

resposta, a concessionária de serviço público informou que não fora 

encontrada irregularidade, bem como o valor apurado está dentro dos 

limites estabelecidos. A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste 

qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de fornecimento de 

água da parte requerente, haja vista que eles foram obtidos mediante 

leitura no medidor, a qual se procede regularmente por intermédio da 

perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. 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. Preliminar de Valor da Causa e Capacidade Postulatória. 

Rejeito a presente preliminar, pois é cabível em sede dos juizados 

especiais a postulação de valor conforme o realizado pela parte 

reclamante, ainda ressalto que a parte autora constituiu advogado nos 

autos em momento posterior, portanto, a análise do objeto da preliminar de 

capacidade postulatória torna-se prejudicada. Preliminar de Ausência de 

Interesse Processual. Rejeito a presente preliminar suscitada uma vez que 

a mesma se confunde com o mérito da demanda. Ultrapassada as 

preliminares, passo à análise do mérito da causa. 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 dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 
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análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial (movimento nº 1), verifico ser flagrante a falha 

na sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da 

leitura dos dados do referido aparelho medidor de consumo de 

água/esgoto. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de água/esgoto em efetuar 

cobranças dos serviços a consumidora, que não eram devidos assim 

como da negativa de atendimento pelas vias administrativas de modo 

eficaz. Ressalte-se que contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada 

em sua contestação, na relação entre consumidor e fornecedor, há 

inversão do ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo 

que é a empresa fornecedora de energia elétrica que tem de provar que 

empreendeu esforços no sentido de atender a solicitação da parte 

Reclamante, assim como dos motivos que levaram a registrar um consumo 

equivocado naquele medidor, o que também não verifico nos presentes 

autos. Nesse sentido, Mutatis Mutandis, é a orientação jurisprudencial: 

CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. AUMENTO 

INJUSTIFICADO. CÁLCULO DA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Notadamente, verifica-se aumento considerável na 

medição sem motivo idôneo justificável. Diante da ausência de 

comprovação da existência de vazamentos, é razoável concluir ter havido 

falha na medição a indicar indevido o total cobrado nas faturas de maio e 

junho de 2014, assim como decidido na primeira instância. 2. Correta a 

sentença que determinou a revisão das faturas nos meses de maio e 

junho de 2014, para que o consumo medido em metros cúbicos seja 

adequado à média dos valores referentes aos últimos doze meses. 3. 

Recurso conhecido e desprovido. (APC 20140111288615 Julgador 5ª 

Turma Cível, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 407, Julgamento 27 de 

Janeiro de 2016, Relator SILVA LEMOS). Entrementes, as prestadoras de 

serviço público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente 

por eventuais danos ocasionados por seus serviços, 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. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a liminar outrora concedida, 

REJEITO as preliminares de mérito arguidas pela parte ré, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO 

INEXISTENTE o débito objeto da lide no importe de R$ 88,18 (Oitenta e oito 

reais e dezoito centavos) e R$ 53,57 (cinquenta e três reais e cinquenta e 

sete centavos), com a consequente nulidade da fatura do meses de 

setembro e outubro de 2015, bem como condeno a parte ré pagar à parte 

reclamante 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: 1000457-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para mudança da data da audiência no dia 29 de 

janeiro de 2018 as 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014035-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que ouve equívoco com o agendamento da data da audiência por 

ser feriado de carnaval. Certifico ainda que diante disso designo o dia 20 e 

fevereiro de 2018 as 15:45h, para a realização da audiência de 

Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013988-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODAILSON MAGNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que ouve equívoco com o agendamento da data da audiência por 

ser feriado de carnaval. Certifico ainda que diante disso, designo o dia 20 

e fevereiro de 2018 as 15:15h, para a realização da audiência de 

Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013842-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico que ouve equívoco com o agendamento da data da audiência por 

ser feriado de carnaval. Certifico ainda que diante disso, designo o dia 20 

de fevereiro de 2018 as 13:00h, para a realização da audiência de 

Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013859-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

 

Certifico que ouve equívoco com o agendamento da data da audiência por 

ser feriado de carnaval. Certifico ainda que diante disso, designo o dia 19 

de fevereiro de 2018 as 13:15h, para a realização da audiência de 

Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013936-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Certifico que ouve equívoco com o agendamento da data da audiência por 

ser feriado de carnaval. Certifico ainda que diante disso, designo o dia 19 

de fevereiro de 2018 as 13:00, para a realização da audiência de 

Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013858-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

 

Certifico que ouve equívoco com o agendamento da data da audiência por 

ser feriado de carnaval. Certifico ainda que diante disso, designo o dia 19 

de fevereiro de 2018 as 15:30h, para a realização da audiência de 

Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013848-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico que ouve equívoco com o agendamento da data da audiência por 

ser feriado de carnaval. Certifico ainda que diante disso, designo o dia 19 

de fevereiro de 2018 as 13:45h, para a realização da audiência de 

Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que ouve equívoco com o agendamento da data da audiência por 

ser feriado de carnaval. Certifico ainda que diante disso, designo o dia 20 

de fevereiro de 2018 as 14:45h, para a realização da audiência de 

Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018903-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012302-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de fevereiro de 2018 as 

13:100h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012302-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-64.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOURDES DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

VISTOS, Intimem-se as partes para manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento. Transcorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se, após arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilos. Cumpra-se.

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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 20 de fevereiro de 2018 as 

13:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA DE ALMEIDA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016047-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BENEDITO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 19 de fevereiro de 2018 as 

14:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANE ROSA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 19 de fevereiro de 2018 as 

15:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013988-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODAILSON MAGNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que ouve equívoco com o agendamento da data da audiência por 

ser feriado de carnaval. Certifico ainda que diante disso, designo o dia 20 

e fevereiro de 2018 as 15:15h, para a realização da audiência de 

Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIL GUILHERMINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 19 de fevereiro de 2018 as 

15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016136-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012761-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 19 de fevereiro de 2018 as 

15:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015306-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013664-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EIDE CASSIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019222-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA MATA DA SILVA (REQUERIDO)

EUYDES OTAVIANO DE ARAUJO BASTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que ouve equívoco com o agendamento da data da audiência por 
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ser feriado de carnaval. Certifico ainda que diante disso, designo o dia 19 

de fevereiro de 2018 as 14:00h, para a realização da audiência de 

Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010508-45.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RUVIERI DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT0014170A-N 

(ADVOGADO)

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 19 de fevereiro de 2018 as 

14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017952-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DOS SANTOS (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017952-27.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA ISABEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, 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. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Passo a análise 

do mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por MARIA 

ISABEL DOS SANTOS, em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO S/A. 

Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja 

vista que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento 

do nome do requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, 

conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos. Destaque-se 

ainda que, sustenta a requerente que não tem débito algum com a 

requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são 

totalmente indevidas. Em sede de contestação, não foram trazidos aos 

autos qualquer documento que pudesse comprovar que a inserção nos 

órgãos de proteção ao crédito tivesse ocorrido de maneira lícita. Não 

demonstrou a legitimidade da relação contratual entre as partes. Tornando 

assim a cobrança indevida. Aliado a inversão do ônus da prova caberia à 

requerida, comprovar que inserção no cadastro de órgãos de proteção ao 

crédito tivesse ocorrido de maneira lícita oque não conseguiu comprovar. 

Quanto ao pedido de inexistência do débito, a requerida não comprovou 

nos autos ser legitima a origem do débito. Razão pela qual esta deve ser 

reconhecida como inexistente. Afere-se dos autos que a parte requerente 

possui outras negativações anteriores a anotação em análise na presente 

demanda aos autos. 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. E em consulta ao sistema SPC/Brasil 

(doc anexo) constatou-se restrição preexistente, datado de 03/07/2014 

por empresa diversa, ou seja, meses antes da negativação disponibilizada 

pela requerida em 02/04/2015, o que por si só já justificaria a negativa de 

indenização, com fundamento no enunciado de súmula supra citado. 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 da preexistência de 

inscrição legítima, 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 no valor de R$ 128,36 (Cento e vinte e oito 

reais e trinta e seis centavos) – contrato 0221691826, inserida em 

02/04/2015, por consequência DETERMINAR 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: 8017311-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA APARECIDA DA SILVA (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019163-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO BISPO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

14:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012143-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE DE ARRUDA OLIVEIRA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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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Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

14:50h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000597-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSE MARIA DOS SANTOS JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 19 de fevereiro de 2018 as 

14:45h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000612-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ BRENNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 19 de fevereiro de 2018 as 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010776-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GREICEANE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 19 de fevereiro de 2018 as 

16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA DOMINGUES VERAS OTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Trata-se de Ação Anulação de Cobrança c/c Indenização, Pedido de 

Tutela de Urgência e Repetição de Indébito. Requer a autora a 

Antecipação de Tutela para que seja determinado que o banco reclamado 

suspenda o desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao 

mínimo do cartão de crédito. Requer ainda, solicitação par que a 

contadoria judicial elabore cálculos periciais em relação ao caso, como 

também a fim de promover a quantificação dos juros ilegais cobrados. O 

processo deve ser extinto sem julgamento do mérito por incompetência 

para análise da causa pelo JuizadoEspecial Cível. De acordo com o Art. 3° 

O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Entendo que o 

procedimento sumaríssimo, previsto para os feitos submetidos à Lei n° 

9.099/95, torna-se inaplicável ao caso, tendo visto que o próprio autor em 

seus pedidos solicita a determinação para que à contadoria judicial realize 

cálculos periciais. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95 por 

não ser este juizadocompetente para conhecer e julgar o pedido. Sem 

custas e sem honorários, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019284-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 20 de fevereiro de 2018 as 

13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015542-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012325-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BASTOS FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012302-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

impugnar a contestação referente a Id. 937662.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VITAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 20 de fevereiro de 2018 as 

13:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017979-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIMPLICIA PEREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

15:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012509-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEILE JOSE EUBANK DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

15:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015795-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELENE GONCALINA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

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: 

8015795-81.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NEUZELENE GONCALINA DO 

PRADO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Trata-se de 

Reclamação Cível por meio da qual a parte autora alega que teve seu 

nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela 

reclamada sem que tivesse qualquer débito em aberto. Requer, ao final, a 

retirada de seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como 

declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais. 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 NCPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. 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 apesar dos documentos carreados aos autos pela 

parte reclamada, esta, deixou de acostar cópia do contrato firmado entre 

as partes, não se incumbindo do ônus que lhe competia. Ademais disso, 

quanto à adução da reclamada de que não há que se falar em dano moral, 

vez que houve sim contratação de crédito, tendo havido inadimplemento, o 

que ensejou a negativação em questão, vejo que apenas há aduções, sem 

qualquer tipo de comprovação. 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 

débitos preexistentes, sendo-lhe impossível conceder danos morais, 

conforme orienta a Sumula n. 385 do STJ. 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). 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 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. 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: 8017943-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

15:30h

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000589-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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ALINE ARRUDA FRANCA CAPOROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 20 de fevereiro de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA APARECIDA ARRUDA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 20 de fevereiro de 2018 as 

14:15h.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017979-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIMPLICIA PEREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de fevereiro de 2018 as 

15:10h.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010655-03.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ESCANDELARIO GONCALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010655-03.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ESCANDELARIO GONCALVES 

DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. VISTO, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 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. Trata-se se 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Devolução de Valores, 

Indenização por Danos Morais e Antecipação da Tutela, proposta por 

ESCANDELÁRIO GONÇALVES DE CAMPOS em face de BANCO 

PANAMERICANO S/A. O reclamante verificou que houve desconto 

diretamente na sua folha de pagamento na modalidade de empréstimo 

consignado, contudo, a negociação junto à empresa reclamada não 

chegou a ser concluída, haja vista que não recebeu o valor do empréstimo 

de R$ 4.985,96 (quatro mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa 

e seis centavos). A propósito, o reclamante não logrou êxito em 

comprovar o desconto contínuo em conta, uma vez que só o extrato do 

mês de outubro foi juntado à exordial. Não obstante, reconhece a 

reclamada que procedeu o desconto dos valores indevidamente da folha 

de pagamento do reclamante, contudo estornou o valor indevidamente 

cobrado igualmente do mês de outubro, conforme documento juntado ao 

processo. Ademais, a reclamada acostou comprovante de contratação do 

empréstimo, devidamente assinado. Dessa forma, não há que se falar em 

desconto indevido e contínuo, pois a parte autora não juntou provas 

capazes de corroborar com as suas alegações. O caso dos autos 

trata-se de mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual, 

considerando que não houve ato ilícito, bem como a disponibilização do 

estorno ao reclamante. O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Neste sentido segue a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. 

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO. ATRASO NA ENTREGA. 

ASTREINTES MANTIDAS. MULTAS VENCIDAS. ALTERAÇÃO VEDADA, 

NOS TERMOS DO ARTIGO 537, §1º, DO CPC. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR 

DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO. SENTENÇA 

PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006633044, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 30/03/2017) APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA 

DE PRODUTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

130, DO CPC/73 (ARTIGO 370, DO NCPC). DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. I. O artigo 130 do CPC/73 (art. 370 do Novo CPC) é 

expresso ao dispor que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. In casu, 

firmado o entendimento do magistrado a quo de que a situação relatada, 

mesmo que verossímil, não enseja a condenação da ré à indenização por 

danos morais, pelas razões por ele expostas, nada obsta que o 

julgamento do feito seja feito de maneira antecipada, nos moldes do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil. II. O dano moral indenizável 

pressupõe a ocorrência de ato ilícito capaz de atingir um dos direitos de 

personalidade do pretenso prejudicado, situação não comprovada nos 

autos. No caso, as alegações de dano sofrido pela autora (inadimplemento 

contratual) constituem meros transtornos e dissabores, não configurando 

violação a direito da personalidade. Sentença de improcedência mantida. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70071868269, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 23/03/2017). Pelo exposto, OPINO 

QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 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. 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: 8018924-94.2016.8.11.0028

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 479 de 760



Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018924-94.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA MARGARETE DA 

SILVA REQUERIDO: DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA 

LTDA - EPP 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. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

razão pela qual inverto o ônus da prova. Para balizar o direito da demanda, 

deve o julgador se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in 

verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, cuja 

origem a reclamante alega desconhecer. Entretanto, verifico que a parte 

promovida DU-CEU MODA INTIMA juntou cópia do Termo de Entrega de 

Mercadora (id. 8604132), devidamente assinado pela Autora, 

demonstrando assim, que realmente o promovente tinha relação contratual 

com os bancos reclamados e que se encontra em débito com os 

reclamados, haja vista o inadimplemento dos contratos firmados, ônus que 

lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 

Embora a reclamante alegue que ser analfabeta, resta evidente que sabe 

assinar seu nome, como comprova a ata de audiência de conciliação 

juntada id. 8604120, de forma semelhante ao documento juntado pela 

reclamada id. 8604132. É evidente, portanto, que os promovidos se 

incumbiram e provaram a regularidade dos contratos e débitos, estando 

inocorrente qualquer ato ilícito. A rigor, os valores não foram pagos pela 

reclamante que, agora, tenta se escusar de sua obrigação contratual 

trazendo informações que não coincidem com a documentação acostada. 

Ademais, competia ao próprio reclamado provar o fato modificativo, 

extintivo ou impeditivo do direito do reclamante, de modo que, pelos 

documentos trazidos, acabou por demonstrar a celebração do contrato e 

a própria inadimplência. Ainda, a cobrança de um débito é direito do 

credor, mas está sujeita a limites impostos pelo ordenamento jurídico 

pátrio. O artigo 42 da Lei nº 8.078/90 – Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor - dispõe que, “na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça”. No caso, o credor se limitou a cobrar 

o cumprimento de uma obrigação assumida pela reclamante. Não houve 

nenhum tipo de constrangimento ou ameaça na cobrança do débito que 

pudesse caracterizar a violação a qualquer dos direitos que decorrem da 

personalidade da parte autora. A cobrança, inclusive com a possibilidade 

de inserção de nome do reclamante no cadastro negativo de devedor, em 

decorrência do não pagamento, está inserida nos limites éticos do direito 

subjetivo do credor em relação ao seu crédito. A propósito, se trata de 

exercício regular de um direito. Nesse sentido, a jurisprudência é vem se 

manifestando: CDC. COBRANÇA DE DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A COBRANÇA DE DÍVIDA É 

ATO LEGÍTIMO DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E 

SOMENTE GERA O DEVER DE INDENIZAR QUANDO HOUVER ABUSO. 

NÃO CONFIGURANDO A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DE NENHUMA ESPÉCIE, 

A COBRANÇA REALIZADA PELA RECORRIDA NÃO ACARRETA A SUA 

RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NEM ACARRETA, EM 

CONSEQÜÊNCIA, O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.CDC. (20070111172533 DF , Relator: ESDRAS NEVES, Data 

de Julgamento: 16/12/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 21/01/2009 

Pág. : 155). Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos iniciais feitos por MARIA MARGARETE DA SILVA em desfavor 

DU-CEU IND. E COM. DE MODA INTIMA LTDA – EPP. Revogo a liminar 

deferida id. 8604026. Deixo de condenar a reclamante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togada para apreciação e 

posterior homologação, 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: 8010481-91.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CEZAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010481-91.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MAURO CEZAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA proposta por MAURO CEZAR DOS SANTOS em 

desfavor de ITAU UNIBANCO S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que o reclamante afirma que não possui débito com a requerida de forma 

genérica. Que a negativação é indevida, requerendo a apresentação dos 

contratos indicados na negativação R$ 627,00 contratos n.792947798 e 

792946956 ambos inseridos na data de 17/07/2013. No entanto, a parte 

requerida, em contestação comprovou que o reclamante possui relação 

contratual com a requerida desde 30/11/2010, tendo em vista que o 

mesmo é titular da conta corrente nº 12853-9, agência 4456, conforme 

contrato assinado (PAC – Proposta de Abertura de Conta), aceitando os 

serviços de cartão de crédito e serviço de LIS (limite Itaú para saque ou 

também conhecido como limite de cheque especial). Anexou também os 

extratos bancários demonstrando as movimentações financeiras, como 

saques, depósitos, dentre outras, afirmando que a referida cobrança, esta 

ligada à desídia do requerente em adimplir com os produtos utilizados, as 

operações que foram parceladas e não quitadas. Analisando detidamente 

os autos, verifico que é licita a cobrança, os serviços foram efetivamente 
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disponibilizados e utilizados e por isso o pagamento da contraprestação 

pecuniária é imprescindível, razão pela qual não vislumbro ilegalidade nas 

cobranças. Essas premissas forçam reconhecer a legitimidade da 

cobrança. No caso, não restou configurada a violação aos direitos de 

personalidade do requerente. 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. No presente caso, não vislumbro a existência de 

qualquer abuso da parte requerida, não evidenciado, na hipótese, que o 

ocorrido tenha sido abusivo e que tenha causado dor, vexame, 

humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a 

higidez psíquica da demandante a ensejar a pretendida indenização por 

danos morais. Ressalta-se que no extrato do cadastro de proteção de 

crédito, nota-se que o requerente possui negativações preexistente e 

posteriores as inseridas pela requerida, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos de danos morais. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na exordial, por consequência 

extingo o processo com resolução do mérito, nos temos do art. 487, I do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Viviany Cecília 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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Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010158-91.2012.8.11.0028 REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO MOREIRA 

AMARAL REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Vistos. A parte autora 

alega que adquiriu uma passagem aérea da empresa Ré, referente ao 

trecho Cuiabá/MT a Belo Horizonte/MG no dia 14/02/2012, com previsão de 

partida as 17h41min e chegada as 22h41min. Aduz ainda que próximo do 

horário de embarque/voo, a reclamada informou que ocorreria um atraso 

com tempo superior a uma hora e, percebendo que não iria dar tempo de 

chegar a seu destino, haja vista ter outro voo marcado para o exterior as 

02h57min, solicitou que a promovida lhe realocasse em outro voo de 

companhia diversa, porém com mesmo destino. Continua dizendo que a 

promovida não atendeu sua solicitação, informando mais tarde o 

cancelamento do voo, motivo pelo qual o reclamante necessitou comprar 

passagens de última hora, bem como alterar itinerário de passagens 

compradas em solo estrangeiro. Aduz que tal fato lhe trouxe enorme 

prejuízo, haja vista que deixou de comparecer a compromissos pessoais, 

bem como as alterações no voo o fizeram cancelar hospedagem 

reservada. A reclamada apresentou contestação aduzindo, em síntese, 

que o atraso se deu em razão de problemas técnicos apresentado na 

aeronave, sendo caso fortuito, haja vista que visando a integridade física 

de seus passageiros é que a aeronave necessitou de reparos em solo. É 

o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar suscitada quanto a necessidade dos 

documentos em língua estrangeira serem juramentados em nosso 

vernáculo, eis que os mesmos tratam-se de ticket de embarque, reserva 

de hospedagem e gastos diversos, sendo de simples inteligência. Vencida 

a preliminar, passo, pois, à análise do mérito. Primeiramente, a Reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos materiais, motivo 

pelo qual, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, no 

que concerne ao gasto com locomoção de bagagem, mercadorias 

retidas/apreendidas no fisco. Contudo, da narrativa dos fatos se torna 

clara a relação travada pelas reclamadas, bem como os danos suportados 

pelo autor. Em virtude do atraso/cancelamento do voo que partiria de 

Cuiabá/MT com destino a Belo Horizonte/MG, o reclamante perdeu o voo 

que partiria na madrugada do dia seguinte, por isso a devolução do 

pagamento pelas alterações do voo em solo estrangeiro é perfeitamente 

cabível. Nesse diapasão informa o autor que para remarcar as passagens 

aéreas despendeu o valor de R$ 1.405,35 (mil, quatrocentos e cinco reais 

e trinta e cinco centavos). Passo a analisar a ocorrência do dano moral. A 

parte autora alega que adquiriu uma passagem aérea da empresa Ré, 

referente ao trecho Cuiabá/MT a Belo Horizonte/MG no dia 14/02/2012, 

com previsão de partida as 17h41min e chegada as 22h41min. Aduz ainda 

que próximo do horário de embarque/voo, a reclamada informou que 

ocorreria um atraso com tempo superior a uma hora e, percebendo que 

não iria dar tempo de chegar a seu destino, haja vista ter outro voo 

marcado para o exterior as 02h57min, solicitou que a promovida lhe 

realocasse em outro voo de companhia diversa, porém com mesmo 

destino. Continua dizendo que a promovida não atendeu sua solicitação, 

informando mais tarde o cancelamento do voo, motivo pelo qual o 

reclamante necessitou comprar passagens de última hora, bem como 

alterar itinerário de passagens compradas em solo estrangeiro. Aduz que 

tal fato lhe trouxe enorme prejuízo, haja vista que deixou de comparecer a 

compromissos pessoais, bem como as alterações no voo o fizeram 

cancelar hospedagem reservada. Em que pese as alegações do 

promovente, a reclamada em tese defensiva, menciona que os reparos 

realizados em solo na aeronave, foram imprevisíveis, razão pela qual se 

exclui de toda e qualquer responsabilidade por enquadrar-se em caso 

fortuito. Diante da inexistência de impugnação quanto a falha nos serviços 

da requerida, notadamente do trajeto Cuiabá/MT a Belo Horizonte/MG, 

corroborados pela documentação acostada, esses fatos devem ser tidos 

como presumidamente verdadeiros (art. 341, caput do CPC). 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. Ressalto que o caso apresentado 

trata de relação de consumo, haja vista que a empresa reclamada se 

enquadra como fornecedora de serviços e a parte reclamante como 

destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, 

pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, 

em especial aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus 

da prova, quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, independente da 

existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para 

tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do 

serviço prestado e dano causado, o que in casu, restou sobejamente 

comprovado. Outrossim, 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. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo reclamante 
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decorrente da demora, descaso, desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetida por culpa da empresa requerida, É, SEM SOMBRA DE 

DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Ressalto que a reclamada não 

acostou nenhum documento que fortalecesse sua tese defensiva. Nesse 

sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência pátria: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. 

EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. 

FATO PREVISÍVEL. DANO MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO 

INOVADORA. VEDADO. - Após o advento do Código de Defesa do 

Consumidor, as hipóteses de indenização por atraso de vôo não se 

restringem àquelas descritas na Convenção de Varsóvia, o que afasta a 

limitação tarifada. - A ocorrência de problema técnico é fato previsível, não 

caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força maior. - Em vôo 

internacional, se não foram tomadas todas as medidas necessárias para 

que não se produzisse o dano, justifica-se a obrigação de indenizar. - 

Cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de 

bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos 

transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais 

fatores. - Vedado no regimental desenvolver argumento inovador não 

ventilado no especial”. (STJ - AgRg no Ag 442487/RJ, Terceira Turma, 

Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, julgado em 25/09/2006, 

publicado no DJ, em 09.10.2006 p. 284) (grifei e negritei). “CIVIL. CDC. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO. DANOS MORAIS. DEVER DE 

INDENIZAR. ARBITRAMENTO JUSTO. 1. O atraso exagerado em vôo 

doméstico (mais de cinco horas) que ocasiona perda de eventos 

programados para a viagem, aborrecimentos, decepções e abalos físicos 

e emocionais, além de desconforto, constrangimentos e incertezas, atinge 

direito imaterial do consumidor, a configurar dano material e moral, passível 

de reparação pecuniária. 2. Justo é o valor arbitrado para compor dano 

moral que observa as melhores regras ditadas para a sua fixação, atento 

às finalidades compensatória, punitiva e preventiva ou pedagógica e aos 

princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, 

razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que 

envolveram o fato, as condições pessoais econômicas e financeiras do 

ofendido, assim como o grau da ofensa moral e a preocupação de não se 

permitir que a reparação transforme-se em fonte de renda indevida, bem 

como não seja tão parcimoniosa que passe despercebida pela parte 

ofensora, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar 

futuros e análogos fatos. 3. Recurso conhecido e desprovido, sentença 

mantida”. (20050111442757ACJ, Relator João Batista, Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 

22/08/2006, DJ 25/09/2006 p. 77) (grifei e negritei). 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. Conclusivamente, mais de dois fatos pesam 

sobre a reclamada, os quais, indubitavelmente, trouxeram abalos 

psíquicos à reclamante, quais sejam, a notícia de cancelamento do vôo, 

com posterior cancelamento do embarque, somado a perda do voo 

internacional previamente programado, os quais serão levados em 

consideração na fixação do quantum debeatur indenizatório. 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, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

materiais, o valor de R$ 1.405,35 (mil quatrocentos e cinco reais e trinta e 

cinco centavos) acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. contados 

a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e 

corrigidos a partir do desembolso com as passagens (Súmula 43 do STJ), 

bem como 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). 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: 8010206-45.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARIA DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (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: 

8010206-45.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ROSE MARIA DA SILVA 

AMORIM REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. VISTOS, 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 de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em 

Danos Morais, proposta por ROSE MARIA DA SILVA AMORIM em face da 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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. Na inicial, a requerente 

narra que só tomou conhecimento da negativação do seu nome, ao 

atualizar seu cadastro com finalidade de adquirir um veiculo para dar 

assistência à neta que possui problemas de saúde. Foi surpreendida com 

a restrição junto ao SERASA/SPC no valor de R$ 1.307,00 – modalidade 

adiantamento de conta sustenta ainda, que jamais havia celebrado 

contrato com a requerida. Em contestação apresentada, a requerida 

trouxe aos autos documentos que comprovaram a realização da cessão 

de crédito, porém estes não especificaram a origem da divida da 

requerente. Verificando todos os documentos colacionados aos autos, 

consta a juntada feita pela requerida, após a impugnação, dos 

documentos principais que deram origem ao débito de R$ 1.307,00 (mil e 

trezentos e sete reais): contrato de abertura de contas e adesão a 

produtos e serviços junto a Caixa Econômica Federal, devidamente 

assinado pela requerente, datado de 02/08/2013, relatório bancário – 

SIHEX - Sistema de Historio de Extratos e cópia do comunicado do Serasa 

Experian, emitido em 03/02/2015. 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 (artigos 

54 e 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: 8010331-13.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELINO GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010331-13.2015.8.11.0028 REQUERENTE: CELINO GONCALO DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS, 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 de Ação de Reparação de Danos 

c/c Inexistência de Débitos, proposta por CELINO GONÇALO DA SILVA em 

face do CLARO S.A. Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem 

caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, negligentemente, 

promoveu o lançamento do nome do requerente no cadastro de órgão de 

proteção ao crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos 

aos autos. Destaque-se ainda que a requerida não apresentou provas 

capazes de comprovar a que o débito teria sido utilizado da parte 

requerente. Na contestação foi apresentada somente telas 

computadorizadas, que não podem ser usadas como provas legais, por se 

tratar de prova unilateral, podendo ser alterado pela parte. O requerente 

declara que não utilizou os serviços prestados, pelo fato de ter solicitado 

o cancelamento em razão da requerida não ter disponibilizado tais 

serviços, sendo assim não sendo responsável pelo inadimplemento que 

originou a inclusão de seus dados nos órgão de proteção ao credito. 

Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa 

da requerida por eventuais danos causados a requerente em razão da 

sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. 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) DECLARAR a inexistência 

dos débitos de R$ 43,69 – referente aos contratos 936391390 e 

936391221; b) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR tornando definitiva para que a 

parte requerida providencie a exclusão do nome do requerente o cadastro 

restritivo de órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em 

discussão na presente lide, bem como para 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-80.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS (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: 

8010333-80.2015.8.11.0028 REQUERENTE: VANESSA NASCIMENTO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, 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 de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS, proposta por 

VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS 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. 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 não reconhece o débito 

apresentado pelo requerido, no valor de R$ 67,89 – contrato n. 

FI02143024150. No entanto, a parte requerida em contestação, logrou 

êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a legitimidade do negócio jurídico. Comprovam nos 

autos que houve contratação pela requerente, anexando provas 

suficientes, como ficha proposta de abertura de conta e cartão de 

assinaturas, datado de 05/11/2004, documentos pessoais e extratos 

financeiros. Extrato com os valores negociados, demonstrando que houve 

a negociação, na qual deu entrada de R$200,00 e o restante de R$ 194,05 

parcelado em 3x 67,89. Deixando de adimplir com as parcelas, portanto, 

sendo a negativação decorrente do inadimplemento da requerente. 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015504-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015504-81.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA LUIZA DA SILVA 

BRIZOLA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 
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atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL E DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARIA LUIZA DA SILVA BRISOLA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Sustenta a requerente que teve seu crédito 

negado em loja do comércio da local, após a análise do cadastro ter 

identificado uma restrição no CPF, promovida pela requerida, no valor de 

64,52 – contrato 2141637151, inserida em 08/09/2014. Declara que não 

reconhece o referido apontamento, sendo totalmente descabido e 

improcedente e pede reparação por danos morais. No entanto, na 

contestação, a requerida logrou êxito em demonstrar a legitimidade e 

veracidade dos fatos, ou seja, juntou provas robustas da relação 

contratual das partes, referente a linha telefônica móvel 65 99607-9156 

habilitada em 18/09/2013. Juntou Contrato de permanência por benefício, 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, devidamente assinado 

e datado de 18/09/2013 e as copias dos documentos pessoais, 

comprovando a fundamentação de validade do negócio jurídico. Razão 

pela qual não há que se falar em reparação por dano moral, pois foi 

devidamente comprovado a legalidade da contratação. Houve a 

manifestação de vontade expressa pela requerente. A requerida 

esclareceu ainda, que a requerente efetuou vários pagamentos, deixando 

de adimplir com algumas faturas, sendo a negativação decorrência da sua 

inadimplência. Porém não comprovou a origem dos débitos, ou seja, não 

juntou a fatura e ou relatório detalhado da suposta inadimplência. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, porém não quanto ao débito, estes não foram comprovados 

e detalhados. Ante a ausência das faturas, declaro inexistente o debito. 

Analisando detidamente os fatos e provas acostadas, podemos afastar a 

hipótese de fraude, em razão da assinatura do contrato da vivo ser 

idêntica a assinatura dos documentos, bem como dos termos assinados 

na inicial e no termo de audiência de conciliação. Corroborando ainda, 

nota-se que documentos da requerente, trazidos na inicial e como prova 

na peça contestatória são da própria requerente. 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 de R$ 64,52 (sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), 

contrato 2141637151, inserida em 08/09/2014, bem como determinar a 

exclusão da restrição somente do referido débito. 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: 8010163-45.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010163-45.2014.8.11.0028 REQUERENTE: DORALICE ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARTE proposta por DORALICE ALVES DE OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Designada audiência de conciliação 

para o dia 01/09/2014, constatou-se ausência da parte requerente, 

estando devidamente intimada através de seu advogado em 15/07/2014 

(Mov. 9 – N.º do evento 11637044). ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-74.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARI ANTONIO FACCO DALLA NORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GERALDO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010433-74.2011.8.11.0028 REQUERENTE: ARI ANTONIO FACCO DALLA 

NORA - ME REQUERIDO: ROGERIO GERALDO DO NASCIMENTO Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em que ARI 

ANTONIO FACCO DALLA NORA – ME (MERCADO BOM PASTOR) move em 

face de ROGERIO DERALDO DO NASCIMENTO, objetivando o recebimento 

de titulo (cheque) no valor de R$ 927,00 (novecentos e vinte e sete reais). 

Designada audiência de conciliação para o dia 14/06/2011, a parte 

requerida devidamente intimada (id 8443683) não compareceu, conforme 

constado no termo da audiência. (id 8443688) Decretada revelia, sentença 

exarada em 28/11/2011 (id 8443690). O requerente foi intimado para 

manifestar nos autos, referente ao resultado da penhora on line, 

quedando-se inerte. (id 8443711). Nesse passo, em se tratando de inércia 

da parte exequente o processo deve ser extinto, mesmo porque o feito 

encontra-se abandonado em decorrência da culpa exclusiva da parte 

exequente. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo, sem julgamento de mérito, e determino o 

imediato arquivamento dos autos, com fulcro 485, III do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010124-53.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE PADUA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010124-53.2011.8.11.0028 EXEQUENTE: ANTONIA DE PADUA CAMPOS 

EXECUTADO: PAULO RENATO DOS SANTOS Vistos, Relatório dispensado 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

EXECUÇÃO em que ANTONIA DE PÁDUA CAMPOS move em face de 
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PAULO RENATO DOS SANTOS, objetivando o recebimento no valor de R$ 

3.567,44 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro 

centavos). Nota-se que a exequente foi intimada para manifestar nos 

autos sob o interesse em dar continuidade ao feito (Id 8446352), tendo em 

vista ter decorrido o prazo de suspensão solicitado no Id 8446323. Porem 

manteve-se inerte. Nesse passo, em se tratando de inércia da parte 

exequente o processo deve ser extinto, mesmo porque o feito 

encontra-se abandonado em decorrência da culpa exclusiva da parte 

exequente. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo, sem julgamento de mérito, e determino o 

imediato arquivamento dos autos, com fundamento no art. 485, III do CPC.. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018151-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEY PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018151-49.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDILEY PAULO DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. 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. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS proposto por EDILEY PAULO DA SILVA 

em desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CLARO 

TV S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte requerente. O 

requerente afirma na peça exordial, que teve ser nome inserido 

indevidamente nos cadastro de proteção ao crédito SPC/SERASA, pois 

desconhece qualquer contrato com a requerida, nunca solicitou e nem 

adquiriu serviços de TV a cabo ou quaisquer outros oferecidos pela 

empresa. Na contestação apresentada, a requerida esclarece que o 

débito é oriundo das faturas de novembro e dezembro/2014 que não 

foram pagas, e que refere-se aos serviços da CLARO TV 

(021/10413840-0) instalado desde 17/08/2014 – PACOTE BÁSICO FAMÍLIA 

TELECINE FIDELIDADE 2014. Porém não trouxe documentos que 

comprovassem a referida contratação de serviços, apenas apresentou 

telas sistêmicas que não servem como prova judicial, por ser prova 

unilateral. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento 

da culpa da requerida por eventuais danos causados a requerente em 

razão da sua negligência. Pois a requerida efetuou a inserção do nome 

nos órgãos de proteção de crédito de um serviço que nunca foi 

contratado pela requerente. Somente aponta o número de um contrato, 

mas não trouxe aos autos qualquer prova da sua existência, nem mesmo 

o detalhamento das faturas. Convém lembrar, a função exercida pelos 

órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de graves 

consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de maiores 

cuidados. No entanto, a doutrina e jurisprudência ensinam que, em se 

tratando de dano moral puro não é necessária a comprovação de sua 

extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal 

entre o evento danoso e a culpa. Afere-se dos autos que a parte 

requerente possui outras negativações anteriores a anotação em análise 

nos presentes autos. 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 haver inscrições 

anteriores e legítimas, no extrato do SPC/SERASA acostado na inicial 

inseridas em 26/10/2011 do Eletromóveis Erechin e 28/10/2011 do Banco 

Bradesco, meses antes da inserção do débito da empresa requerida, o 

que por si só já justificaria a negativa de indenização, com fundamento no 

enunciado de súmula supra citado. Importante salientar que na 

IMPUGNAÇÃO, feita de forma genérica, novamente cita a ação de n. 

8032496-04.2016.811.001, como justificativa para não aplicação da 

Súmula, porém esta se refere à outra pessoa de nome Marcos Antonio 

Saverio Zamian. 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 da 

preexistência de inscrição legítima, 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 

referido débito da requerente no valor de R$ 169,67 (cento e sessenta e 

nove reais e sessenta e sete centavos) – contrato n. 199933474, bem 

como DETERMINAR a exclusão do nome da requerente no cadastro 

restritivo de órgãos de proteção ao crédito, somente do débito 

supracitado. 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: 8018073-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018073-55.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE LUIS LOURENCO DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS proposta por JOSE LUIS LOURENÇO DA SILVA em 

desfavor de OI S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte requerente 

afirma que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição 

ao crédito, ressaltando que jamais solicitou linha telefônica em seu nome, 

nunca utilizou os serviços da requerida. Portanto o apontamento no valor 

de R$ 353,42 é inexistente. 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. Juntou três (03) áudios 

de um contato telefônico em que o requerente afirma que contratou 

serviços de internet 10 Mega (wifi), telefone fixo 3345-2087 e OI TV. 

Restando claro a relação contratual entre as partes, bem como que deixou 

de pagar porque estava insatisfeito com os serviços de internet 

oferecidos pela da empresa e que entrou com a ação com a finalidade de 

limpar o nome do serasa. A requerida esclareceu ainda que a linha 

telefone fixo 65 3345-2087 instalada no período de 30/10/2014 a 

14/08/2015, demonstrou que houve vários pagamentos, que o serviço foi 

instalado e utilizado, porem que deixou de pagar algumas faturas. A 

empresa requerida agiu dentro das normas reguladoras da ANATEL. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Em que pese o requerente pedir a 

reparação por danos morais em razão da negativação, não deve ser 

acolhido, pois há restrições preexistentes, conforme extrato do 

SPC/SERASA trazidos na inicial, portanto a aplicação da súmula 385 STJ, 

impede a condenação. Portanto, analisado detidamente os autos, nota-se 

a inocorrência de ato ilícito, bem como inexistente o nexo causal, razão 

pela qual não há que se falar em obrigação de reparação por danos 

morais. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na presente demanda. Por consequência EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz 

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: 8018769-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULICE MARTINS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA FREITAS BORGES OAB - MT0014639A (ADVOGADO)

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS OAB - MT0016617A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018769-91.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JULICE MARTINS DE CAMPOS 

REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICAÇOES LTDA. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JULICE MARTINS DE CAMPOS em face de EDITORA TRÊS COMÉRCIO E 

PUBLICAÇÕES LTDA. Antes de adentrar ao mérito da demanda, faz-se 

necessário ressaltar que deve ser aplicado o CDC. Com fundamento nos 

arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, tem-se que, o caso em tela, trata-se de uma 

relação de consumo já que o requerente e a requerida se enquadram nos 

conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente. Ante a 

aplicabilidade do CDC, deve ser invertido o ônus da prova, já que a 

hipossuficiência técnica e financeira da autora é presumida. É válido 

salientar que a inversão do ônus da prova é uma técnica de julgamento, 

motivo pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do processo. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte requerente. O requerente aduz em 

sua inicial que contratou os serviços de assinatura de quatro exemplares 

de revistas (ISTO É, ISTO É DINHEIRO, TPM e RUNNER´S), contrato n. 

12330701. Cuja forma de pagamento ficou parcelado em 10x de R$ 89,90 

debito no cartão de crédito. Porém não recebeu os exemplares no prazo e 

na forma contratada. Razão pela qual requereu o cancelamento do 

serviço, do débito e do estorno do pagamento efetuado, via e-mail com a 

editora, ora requerida. Em sede de contestação, a empresa requerida 

nega a falha na prestação de serviço, afirma que foram enviados os 

exemplares ao endereço solicitado, porém não possui protocolo de 

entregas. Aduz que no ato da contratação orienta os consumidores que 

informem a empresa sobre qualquer problema no recebimento. O Código 

de Defesa do Consumidor traz em seu art. 42, parágrafo único que: 

"Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável". Diante dos fatos relatados e das provas trazidas aos autos, 

conclui-se que a quantia paga pelo requerente foi indevida, uma vez que a 

requerente juntou extratos da fatura do cartão de crédito e a reclamada 

não provou que houve o estorno. Razão pela qual sou favorável a 

procedência do pedido da devolução do valor pago, calculado em dobro. 

Quanto ao dano moral, a sistemática adotada pelo nosso ordenamento 

jurídico prescreve que a prova da ocorrência se perfaz com a 

demonstração da ocorrência do ato ilícito, que originou a ofensa 

extrapatrimonial, em que os prejuízos suportados pela vítima independem 

de prova material para emergir o direito à reparação moral, bastando a 

comprovação da prática antijurídica perpetrada pelo ofensor. Analisando 

os autos e as provas trazidas pelas partes, não verifico prática ilícita ou 

antijurídica por parte da requerida capaz de gerar dano moral indenizável, 

apesar da falha na prestação de serviço, no caso do não recebimento dos 

exemplares das revistas. Restou demonstrado na presente lide, que 

ocorreu um mero descumprimento contratual não gerando a obrigação de 

indenizar. Não houve qualquer dano grave, que tenha sofrido alguma 

humilhação ou ofensa a moral. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC, para: CONDENAR a requerida a devolução em dobro 

do valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) ao requerente, 

referente ao valor pago indevidamente nos termos do art. 42, paragrafo 

único do CDC; 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: 8010043-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISON RONALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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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: 

8010043-31.2016.8.11.0028 REQUERENTE: DEYVISON RONALDO DA 

SILVA 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. 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. Deixo 

de acolher a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse 

processual, arguida pela parte requerida em decorrência da ausência de 

requerimento administrativo ou negativa de solução. Este pedido não 

merece prosperar, pois o esgotamento da via administrativa não é 

requisito para pleitear judicialmente. O requerente esta no exercício do seu 

direito, garantido pela Constituição Federal, que garante o livre acesso ao 

poder judiciário. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Trata-se se 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Tutela Antecipada, proposta por Deyvison Ronaldo da Silva em 

face de FIDC NPL I – (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I). Narra a inicial que o requerente vem 

sofrendo cobranças e teve seu nome negativado, referente ao suposto 

débito no valor de R$ 1.039,74, inserido pelo requerido em 30/11/2014 - 

contrato n. 4002250001933820. Afirma ainda, que não conhece a 

empresa requerida e desconhece qualquer contratação. Em sua 

contestação a requerida esclarece que o débito é lícito, em razão da 

cessão de crédito com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, porém juntou 

apenas a comunicação enviada pelo SERASA, com a referida notificação 

da cessão de crédito, cumprindo o disposto no art. 290 do Código Civil. 

Porem deixou de juntar aos autos o contrato original firmado com o CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, o qual originou a dívida, bem como seus 

demonstrativos financeiros, tornando assim a cobrança indevida. Em que 

pese a confirmação de que a divida existe e que o requerente tinha 

conhecimento, em razão do credor original, CEF ter feito anteriormente 

duas negativação ao SPC/Serasa, faltou a prova cabal para a elucidação 

da presente demanda, que seria o contrato original ou o extrato financeiro 

com as demonstrações da divida. Requer ainda na presente demanda a 

reparação por danos morais, em razão da negativação indevida. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais. 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. 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) somente no valor 

de R$ 1.039,74, e determinar a exclusão do nome do requerente no 

cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito, do referido débito; 

CONDENAR ao pagamento na quantia de R$ 3.000,00 (três 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013821-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ANTINES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013821-09.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BERENICE ANTINES DA ROSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

CONTRATO, NEGATIVA DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR E SUSPENSÃO 

DOS DESCONTOS E DANO MORAL proposta por BERENICE ANTINES DA 

ROSA em desfavor de BANCO BRADESCO. Narra a inicial que a 

requerente é aposentada pelo INSS, recebe beneficio pelo bando ora 

requerido, que percebeu vários descontos mensais feito em seu benefício. 

Procurou a agência do INSS e identificou que os descontos era referente 

a dois contratos de financiamento, n. 532485084 em 60 parcelas e 

731539095 em 54 parcelas. Sustenta desconhecer os referidos contratos, 

afirma que jamais buscou empréstimos junto ao banco requerido, nunca 

assinou qualquer contrato, nem sequer autorizou alguém a fazer. 

Enquanto, de outro lado, a parte requerida apresentou como provas 

contratos devidamente assinado pela requerente e com copia dos 

documentos pessoais (id 8553254 e 8553259). Analisando preliminar de 

incompetência do Juizado Especial – necessidade de pericia, merece ser 

acolhida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de 

perícia grafotécnica para solução do litígio, em razão da semelhança nas 

assinaturas. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: “O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...)”. Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia grafotécnica 

para comprovar a autenticidade da assinatura aposta nos instrumentos 

particulares acostados aos autos, pela parte requerida, outro caminho não 

há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de menor 

complexidade e acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da presente demanda, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Por 

consequência, REVOGO a liminar deferida no ID 8553221. Autorizo a 

adequação da parte no polo passivo para constar BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017978-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA AGOSTINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

8017978-25.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NEUZA AGOSTINHA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por NEUZA AGOSTINHA DA SILVA em 

desfavor de OI S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte requerente 

afirma que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição 

ao crédito, ressaltando que jamais solicitou linha telefônica em seu nome, 

nunca utilizou os serviços da requerida. Portanto o apontamento no valor 

de R$ 532,57 é inexistente. 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. Juntou um áudio (id 

8595914) de um contato telefônico em que a requerente afirma para 

atendente que tinha a linha fixa, que havia solicitado cancelamento várias 

vezes, mas não tinha sido atendida, que teve seu nome negativado por 

isso entrou com a reclamação. A requerida esclareceu ainda que a 

requerente era titular da linha telefone fixo 65 3345-2428, instalada no 

período de 09/12/2002 a 09/07/2015, num enrudeço antigo da requerente, 

demonstrou que houve vários pagamentos, que o serviço foi instalado e 

utilizado, conforme relatórios de chamadas, porém que deixou de pagar 

algumas faturas. Nos telefones deixados como referência no cadastro, 

são da filha Lailse, confirmado pela própria requerente no áudio. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Portanto, analisado detidamente os autos, nota-se a 

inocorrência de ato ilícito, bem como inexistente o nexo causal, razão pela 

qual não há que se falar em obrigação de reparação por danos morais. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na 

presente demanda. Por consequência EXTINGUE-SE o feito com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz 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: 8016620-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PORTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016620-25.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARLENE PORTO DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO TV Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS POR FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS proposta por MARLENE PORTO DA SILVA 

em face de CLARO TV. Sustenta a parte requerente que adquiriu junto ao 

comércio local uma antena da CLARO TV livre pelo valor de R$ 559,00 

(quinhentos e cinquenta e nove reais). Que a requerida bloqueou o sinal 

de transmissão da programação, sem nenhuma justificativa. Que mesmo 

após realizar os contatos com a requerida, foi informada que não possui 

nenhum pacote contratado, e esta manteve-se inerte, não dando solução 

para o problema, nem mesmo enviou técnico no local. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A requerente alega que o produto adquirido não prescinde de contrato 

para liberação do sinal, nem mesmo de contrato e pagamento de 

mensalidade, pois se trata de uma antena parabólica da Claro hdtv, 

apenas com a instalação do aparelho disponibiliza 45 canais, sem 

necessidade do pagamento de mensalidades, conforme explicação no site 

da empresa requerida. Deve, portanto, a pretensão prosperar em razão 

das provas nos autos. E em sua contestação, a requerida não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar, que o sinal nunca foi 

suspenso. Aliás junta aos autos telas sistêmicas com chamados 

informando que não conseguiu contato com a cliente, porém aduz que no 

sistema interno consta sinal conectado. No entanto, embora possa ser 

reconhecido que houve falha na prestação de serviço, a requerida afirma 

que o fato é corriqueiro, e que não é possível reconhecer que o evento 

tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade 

e causado real lesão ao direito da personalidade da parte requerente. Ora, 

a espécie revela de forma clara, mesmo que fosse comprovada a 

interrupção do sinal da TV, restaria configurado, no máximo, mero 

aborrecimento. Com efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo 

que não há como reconhecer que a parte requerente passou a conviver 

com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Não se afirma aqui que a conduta da empresa 

requerida é admissível. No entanto, repito, a espécie não revela qualquer 

situação excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Verifica-se, portanto, que o 

transtorno sofrido pela requerente decorreu da negligência da requerida, 

uma que suspendeu o sinal indevidamente, sem qualquer justificativa. 

Denota-se que embora constatada a falha na prestação de serviço, 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, 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 procedência parcial dos pedidos contidos na inicial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, CPC, para DETERMINAR que a parte requerida 
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restabeleça imediatamente, no prazo de 48 horas, o sinal do aparelho 

receptor da requerente, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais). 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: 8010045-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO PAULO MENDES DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010045-98.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ADALTO PAULO MENDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por ADALTO PAULO MENDES DE OLIVEIRA em 

face da VIVO S/A. Analisando a preliminar de Incompetência absoluta do 

Juizado Especial – matéria complexa – Necessidade de Pericia 

Grafotécnica: A requerente afirma na inicial desconhecer qualquer relação 

com a requerida e que a inscrição é indevida. Porém a requerida 

apresentou como provas em sua contestação o Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanecia por Beneficio e 

copias do RG e CPF do requerente. Suscita a necessidade de pericia 

grafotécnica para averiguação das assinaturas no contrato, para o 

deslinde da causa, pois são muitos semelhantes, razão pela qual pugnou 

fosse o processo extinto, sem o julgamento do mérito, com base no inciso 

II do art. 51 da Lei 9.099/95. Diante dos documentos juntados na inicial e na 

contestação, nota-se que a assinatura exarada no documento trazido 

como prova pela requerida, se assemelha em muito, àqueles assinados na 

inicial (procuração e declaração), bem como os documentos pessoais RG 

e CPF são os mesmos, em nada se difere dos apresentados na inicial. 

Razão pela qual REJEITO a preliminar de perícia grafotécnica e passo a 

análise do mérito. Narra a inicial que a parte requerente não possui 

qualquer relação jurídica com a requerida, e vem sofrendo cobranças 

indevidas, gerando a inserção no cadastro de inadimplentes referente ao 

débito de R$ 97,87 do contrato 2101302938. Pleiteia a declaração da 

negativa de débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral. No entanto, a parte requerida, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

prova robustas que indicam a existência e a validade do negócio jurídico. 

A requerida desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, juntou aos autos o 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, Contrato de 

Permanecia por Beneficio, ambos devidamente assinado e datado de 

14/03/2012, referente a linha 65 9681-0931. E as assinaturas constantes 

dos documentos carreados junto a contestação são visivelmente a mesma 

assinatura do documento pessoal do requerente apresentado na 

contratação e na inicial. Dessa forma não há que se falar em inexistência 

de débitos tendo em vista que ficou demonstrado que a contratação dos 

serviços de telefonia foi lícita, sendo sua negativação 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-22.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEILDO DA SILVA MARTINS - ME (REQUERENTE)

JOSEILDO DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8020011-22.2015.8.11.0028 REQUERENTE: JOSEILDO DA SILVA MARTINS 

- ME, JOSEILDO DA SILVA MARTINS REQUERIDO: MULTILASER 

INDUSTRIAL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

AÇÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por 

JOSEILDO DA SILVA MARTINS - ME em desfavor de MULTILASER 

INDUSTRIAL LTDA. Nota-se que a requerida foi regularmente citada (ID 

8506996), deixando de comparecer à audiência de conciliação e deixando 

de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes e 

comprova o devido pagamento do título. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se a 

requerida a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte 

contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de 

contestar os fatos articulados pelo requerente, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê neste caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 371 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, entendo que 

os fatos alegados pela parte requerente, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, na presente demanda, além da inércia da requerida, o requerente 

se mostra devidamente amparado documentalmente. Junta o extrato com a 

negativação no valor de R$ 2.117,32 (dois mil cento e dezessete reais e 

trinta e dois centavos) inserida no SPC/SERASA em 07/08/2015. E o 

comprovante de pagamento do mesmo valor efetuado em 10/07/2015 na 

CEF. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte requerente. Assim, 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte requerida deixou de contestar e de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito. Ora, a parte requerida é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. No caso, se incumbiu o requerente de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Quanto o 

dever de indenizar pelos danos morais a pessoa jurídica, como no 

presente caso, devidamente comprovado, demonstrando o abalo na 

reputação do nome da pessoa juridica, prejudicada as relações comerciais 

nas quais fazem parte das atividades comerciais. Corroborando com as 

informações esta o STJ na Súmula 227: “A pessoa jurídica pode sofrer 

dano moral”. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado, a honra objetiva da pessoa jurídica. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 

(dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 
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proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. ANTE EXPOSTO opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para: 

DECLARAR a inexistência do débito referente a divida em litigio, bem como 

determinar a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito 

SPC/SERASA; CONDENAR ao pagamento na quantia de R$ 10.000,00 (dez 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-68.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FRANCISCA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

8010392-68.2015.8.11.0028 REQUERENTE: NEUZA FRANCISCA 

FAGUNDES REQUERIDO: OI S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 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 de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS, 

proposta por NEUZA FRANCISCA FAGUNDES, em face da OI S/A. 

Sustenta a requerente que desconhece o valor apontado na cobrança, em 

razão de não ter qualquer relação com a empresa requerida, que foi 

surpreendia com a negativa do cadastro em razão da referida restrição. 

Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja 

vista que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento 

do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, 

conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, no valor de 

R$ 157,65 – contrato 5049109180 inserida em 19/12/2013. Destaque-se 

ainda que a requerida não comprovou devidamente a relação jurídica 

entres as partes. Em que pese a requerida esclarecer que houve a 

relação contratual através da linha telefônica 65 3241-3409, instalado no 

período de 19/11/2013 a 18/07/2014, esta não juntou provas, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia. Constatada a ausência de prova 

cabal, para a elucidação da presente demanda, não há outra alternativa, 

se não declarar a inexistência dos débitos. Aliado a inversão do ônus da 

prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais 

danos causados ao autor 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 da requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelos débitos 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 da requerente em órgão de proteção ao crédito está 

caracterizado o dano moral que enseja a indenização, independentemente 

de qualquer comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente 

presumível, o que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer 

crer a requerida. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA parcial dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito R$ 157,65 – contrato 5049109180 

inserida em 19/12/2013, bem como determinar a exclusão da restrição dos 

órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome da 

requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011136-97.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011136-97.2014.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE GONCALO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido 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. Da 

preliminar de Incompetência Absoluta Do Juizado Especial face a 

necessidade de produção de prova pericial técnica nas instalações 

elétricas da parte demandante Não há que se falar em incompetência dos 

juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. Do mérito 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

proposta por JOSE GONÇALO DO NASCIMENTO em face de CEMAT – 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A. Narra a inicial que o 

requerente é titular da UC há mais de 12 anos. Que sempre pagou as 

faturas no valor médio de R$ 60,00. Que foi surpreendido com a fatura no 

valor de R$ 3.070,89 do mês 10/2014, porém na fatura constava um 

parcelamento de R$ 2.909,14. Entrou em contato com a requerida para 

solução da mesma, pois desconhecia o referido parcelamento. Teve seu 

fornecimento de energia interrompido em razão do não pagamento da 

mesma. No caso, a concessionária comprovou que houve adulteração do 

medidor, por meio de laudo técnico, tendo aumento de consumo após a 

regularização da medição, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, 

inciso II, do CPC/15. Apresentou o TOI n. 37572 de 05/09/2013, a 

notificação extrajudicial, informando as irregularidades e que seria enviado 

fatura do valor da diferença. Oportunizando o prazo de 30 dias para 

apresentação da defesa. Analisando detidamente os autos, restou 

demonstrado nas provas em especial na planilha de calculo de revisão de 
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faturamento que apurou a diferença de consumo, razão pela qual a 

requerida esta amparada legalmente em apresentar a fatura do referido 

valor, já que há conduta lícita por ela praticada, é devido a cobrança. 

Quando, apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de 

laudo emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), é possível 

a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que 

observadas as normativas administrativas para a espécie. Da análise dos 

autos, verifica-se que houve cobrança devida pela parte requerida ao 

requerente. Juntou aos autos, o relatório de ensaio de medidor 

ELETROMECANICO n. 5774/2014 – laboratório LEMEE dando conta da 

irregularidade no medidor de energia elétrica da referida Unidade 

Consumidora, realizado sem a presença do cliente. Cujo documento 

apresentou o seguinte resultado “Medidor com lacres ausentes, com o 

mancal inferior rebaixado e com o elemento móvel agarrando, reduzindo o 

registro do consumo. A indicação da energia medida não corresponde 

com a energia consumida”. Desta feita, inexiste ato ilícito a ensejar a 

declaração de inexistência do débito. Assim, cabível a cobrança do valor 

das faturas contestadas, que correspondem ao acúmulo de energia 

elétrica efetivamente consumida pelo consumidor. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Torna-se nula 

a liminar deferida no ID 8489709. 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-55.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARMO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010367-55.2015.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE CARMO DA CONCEICAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido 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. Da preliminar de 

Incompetência Absoluta Do Juizado Especial Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo, 

razão pela qual rejeito a preliminar levantada de incompetência do juizado 

especial face a necessidade de produção de pericia técnica no 

equipamento de medição. Dessa forma, por ausência de complexidade e 

desnecessidade de produção de prova técnica, em razão da requerida ter 

juntado aos autos prova da vistoria, pois a fatura ora questionada não 

apresenta valor exorbitante. Do mérito Trata-se de Reclamação proposta 

por JOSE CARMO DA CONCEIÇÃO em face de ENERGISA. O requerente 

narra em sua inicial que sua fatura do mês de junho/2015 foi gerada com 

valor 57,31 (cinquenta e sete reais e trinta e um centavos). Aduz que não 

concorda com a fatura, em razão de não ter sido feita a leitura no medidor, 

e sim o lançamento pela média. Analisando detidamente os autos, verifico 

que as pretensões do requerente não encontram amparo. A reclamada 

logrou êxito em demonstrar em sua contestação provas de que o valor 

lançado na fatura não é tão discrepante em relação aos meses anteriores 

do ano de 2015. E quanto a possibilidade de leitura pela média dos valores 

faturados nos últimos 12 meses, encontra-se amparada legalmente, 

conforme previsão na resolução 414/2010 da ANEEL – Agencia nacional 

de Energia Elétrica. Pelo contexto probatório coligido, em especial, o 

relatório das faturas arrecadadas do período de 01/2000 até 10/2015 as 

faturas de consumo de energia elétrica, é possível constatar que não 

houve erro de lançamento, e que a requerida agiu corretamente. Não há 

como dizer que houve erro de leitura, apenas porque lançou pela media. 

Nota-se que no mês subsequente o valor veio bem menor, e se houve a 

diferença, já que o requerente alega ter feito econômica, esta foi 

compensada nos meses subsequentes. Quanto ao pedido de reparação 

por danos morais, este não deve prosperar, pois o requerente não 

demonstra que teve seu nome negativado, apenas que recebeu 

notificação. Não obstante, o requerente não logrou demonstrar que teve 

seu nome negativado, apenas que recebeu notificação, não passando de 

mero dissabor, não existindo o dever de indenização. 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-19.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FRANCISCO GARCIA PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (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)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO VISTOS, Ante as alegações da 

parte autora quanto a regularidade do débito, converto o julgamento em 

diligência a fim de determinar a parte reclamada que acoste aos autos 

contrato firmado com o autor no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e façam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18780 Nr: 2603-37.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Barros Milhomem - ME, Maria Barros 

Milhomem, Fábio Barros Coelho, Emilva Rodrigues Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luzia Garcia Shimamura - 

OAB:, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A, Maria Amélia 

C. Mastrorosa Vianna - OAB:PR 27.109, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A

 Vistos em correição.

Sobre o cumprimento negativo das cartas de citação de fls. 186/187 e a 

exceção de pré-executividade apresentada às fls. 189/191, intime-se a 

parte exequente para manifestar no prazo de 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6040 Nr: 934-22.2005.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Destilaria Gameleira S/A, Zihuatanejo do Brasil 

- Açucar e Álcool S.A - Destilaria Gameleira, Tupaciguara Pecuária e 

Agricultura Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronia Maria Barros 

Milhomem - OAB:8242

 Vistos em correição.

Defiro o pedido da exequente de fl. 412.

Cumpra-se o determinado às fls. 235/236.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41562 Nr: 1288-03.2012.811.0059

 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: Osny Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Agropecuária Soape Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hegner Castelo Branco de 

Santana - OAB:5.314 - ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Certifique-se se houve a publicação da sentença de fl. 438. Caso 

negativo, proceda-se à devida publicação.

Após, não havendo recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41563 Nr: 1289-85.2012.811.0059

 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: Osny Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Agropecuária Soape Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hegner Castelo Branco de 

Santana - OAB:5.314 - ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de interdito proibitório proposto por OSNY ALVARENGA em face 

de SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA.

Após o retorno dos autos da instância superior, foi determinada a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais (fl. 201).

 À fl. 204, foi certificado a inércia da parte autora.

É o relatório.

 Decido.

De início, denota-se que a parte autora, mesmo intimada, não promoveu os 

atos de diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 

1 (um) ano.

Dessa maneira, considerando que o artigo 290, do Código de Processo 

Civil, prevê que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias ” e que, mesmo regularmente 

intimado para que providenciasse o recolhimento das custas, o requerente 

não cumpriu essa diligência, é impositiva a extinção do feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, ANTES DA EXTINÇÃO 

DO PROCESSO – ARTIGO 290 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O não recolhimento das custas processuais 

implica no cancelamento da distribuição do feito, sendo necessária apenas 

a prévia intimação da parte por meio do seu advogado. Inteligência do 

artigo 290 do CPC.” (TJMT, Ap 9850/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, 

Publicado no DJE 26/09/2017).

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46558 Nr: 2361-73.2013.811.0059

 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: BB Leasimg AS Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Campos de Abreu (Comercial 

Amandha), Divino Leandro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilson Mendes - OAB:16108 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, INDEFIRO, por ora, 

o pedido de tutela de urgência.Nos termos do art. 334, do NCPC, citem-se 

os requeridos e intime-se a parte requerente para a audiência de 

conciliação, a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2018, às 14horas 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 

15 dias para apresentação de contestação iniciará a partir da data da 

referida audiência (art. 335, I, do NCPC). Às providências para a 

realização da solenidade.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50642 Nr: 545-22.2014.811.0059

 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: V. M. Comercio Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Brasil Comercio e Industria Ltda ME, 

Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12.781 - 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.

Sobre a certidão de fl. 84, intime-se a parte autora para manifestar no 

prazo de 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13286 Nr: 1789-93.2008.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Livercy Soares Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 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, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17297 Nr: 1141-45.2010.811.0059
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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: Durvalino Rodrigues de Jesus "Nicino"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno os autos pelo E. Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, intimem-se as partes para requererem o que for de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o referido prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18524 Nr: 2355-71.2010.811.0059

 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: Terezinha de Jesus Cavalcante Dorta

 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.

Diante da decisão do STF em sede Recurso Extraordinário (RE) 631240, à 

qual foi atribuída repercussão geral e pronunciou ser imprescindível o 

prévio requerimento administrativo indeferido, para fim de posterior 

judicialização da matéria, fixo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias 

para juntada de tal comprovante, sob pena de extinção do feito.

Com a vinda ou decorrido o prazo, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18981 Nr: 2804-29.2010.811.0059

 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 Luiza Santana Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que a parte autora informou às fls. 127/130, o agendamento 

junto ao INSS, intime-se a requerente para que informe, no prazo de 05 

dias, quanto a realização do atendimento, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44392 Nr: 351-56.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Aristides Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081 - MT, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:258.420/SP, Gustavo Amato Pissini - OAB:261030/SP, NIZIA 

CRISTINA TIEMI AOKI - OAB:214.154/SP, THAYS FREITAS GOMES - 

OAB:261.243/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a certidão retro, intime-se a parte exequente para 

manifestar ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50034 Nr: 5657-06.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Soares Araujo, Celiane Junker Dias 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT, Maria Amelia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16555-A - MT, Paulo Fernando Piagentini de Souza - 

OAB:13930 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o certificado à fl. 65, especialmente sobre a não citação dos 

executados, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção da demanda.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51954 Nr: 1672-92.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Sousa Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos 

Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 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, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93403 Nr: 11214-32.2017.811.0059

 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): THIAGO MUNIZ GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA S/A ajuizou ação 

de busca e apreensão em face de THIAGO MUNIZ GOUVEIA, ambos 

qualificados nos autos.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar e efetuada a busca e 

apreensão do veiculo – ref.15.

 Ato contínuo, a parte autora peticionou nos autos informando que já 

firmou acordo extrajudicial com a parte requerida, razão pela qual 

requereu a desistência do feito (ref. 22).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando o relatado, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, expeça-se o competente mandado para restituição do veículo 

ao requerido.

Custas já foram pagas.

 Sem honorários.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Cumpridas as determinações, arquive-se.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16340 Nr: 302-20.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline de Sousa e Silva-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o teor da certidão retro, intime-se a exequente para dar 

prosseguimento ao feito, ou requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18780 Nr: 2603-37.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Barros Milhomem - ME, Maria Barros 

Milhomem, Fábio Barros Coelho, Emilva Rodrigues Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luzia Garcia Shimamura - 

OAB:, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A, Maria Amélia 

C. Mastrorosa Vianna - OAB:PR 27.109, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A

 Vistos.

 Cumpra-se conforme determinado à fl. 178. Citem-se os executados a fim 

de que providenciem o adimplemento da dívida no prazo de 03 (três) dias, 

nos termos dos artigos 829 e 830, ambos do NCPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19246 Nr: 40-36.2011.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Peres de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Visots em correição.

Altere-se o tipo de ação para cumprimento de sentença.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20168 Nr: 832-87.2011.811.0059

 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: Maria das Dores Santos Silva Costa

 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 do TRF da 1ª região, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 dias, requererem o que for de direito.

Decorrido o referido prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20224 Nr: 887-38.2011.811.0059

 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: Avenir Gonçalves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a certidão retro, a qual anuncia a inércia da parte autora, 

intime-se a requente, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 dias, sob pena de extinção da demanda.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41561 Nr: 1287-18.2012.811.0059

 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: Osny Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Agropecuária Soape Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hegner Castelo Branco de 

Santana - OAB:5.314 - ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Certifique-se se houve a publicação da sentença de fl. 549. Caso 

negativo, proceda-se à devida publicação.

Após, não havendo recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43149 Nr: 2883-37.2012.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Ferreira de Urzeda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Examinados os autos, nota-se que a parte ré peticionou anunciando o 

falecimento do requerente.

Desse modo, suspenda-se o processo nos termos do art. 313, §2º do 

NCPC e intime-se o advogado da parte autora para manifestar sobre a 

habilitação dos herdeiros, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46558 Nr: 2361-73.2013.811.0059

 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: BB Leasimg AS Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Campos de Abreu (Comercial 

Amandha), Divino Leandro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilson Mendes - OAB:16108 / 

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, 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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47738 Nr: 3514-44.2013.811.0059

 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: SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Mato-Grossenses S.A. - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte apelada para apresentar as contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, 

§3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49132 Nr: 4842-09.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Helder Bezerra Pinheiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paula Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 50440 Nr: 374-65.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Sombra da Mata LTDA - ME, Helder 

Bruno Marcelo Pinheiro

 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.

Inicialmente, antes de analisar o pedido de fls. 59/61, observa-se que 

foram citados, tão somente, auto posto sombra da mata LTDA e Helber 

Bruno Marcelo Pinheiro. Assim, proceda-se à inclusão no polo passivo de 

Fernando Helder Bezerra Pinheiro Junior e, na sequência, expeça-se 

mandado de citação no endereço fornecido na inicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53602 Nr: 3058-60.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barreira Abreu & Cia Ltda - ME, Maria Lucia 

Barreira Abreu, MARIA DO SOCORRO MONTELO SOUZA ABREU

 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.

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70818 Nr: 3846-06.2016.811.0059

 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: MAGNÓLIA FERREIRA PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92822 Nr: 10848-90.2017.811.0059

 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: José Ferreira de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, WILMAR JOSÉ 
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FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/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$ 622,30 (seiscentos e vinte e dois reais e trinta 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93403 Nr: 11214-32.2017.811.0059

 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): THIAGO MUNIZ GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 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$ 12,60 (doze reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95058 Nr: 12226-81.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO BELMONNTE, MARIA APARECIDA 

FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itiel Gomes Costa - OAB:21499 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação dos executados 

para, em três dias, pagar a dívida.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários 

advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima assinalado, 

reduzo a verba em 50%.

Determino a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos 

termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”.

 Caso os executados não sejam localizados para serem citados, o(a) 

oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte 

exequente, nos termos do §2º do referido dispositivo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 694 Nr: 335-59.2000.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A - Banco Brasileiro de Descontos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônia do Carmo Pereira Carneiro, Manoel 

Oliveira da Silva, Antônio Matias Carneiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o pedido de penhora on line (fls. 143/144), bem como foram 

apresentados os dados de qualificação civil dos executados (fl. 150), 

decido:

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 das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8974 Nr: 1363-52.2006.811.0059

 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: Adubos Araguaia Insdústrias e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norimar Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Teixeira Marques - 

OAB:12206, Gildo Raimundo de Freitas - OAB:22146, Mirian 

Aparecida de Souza Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A/MT

 (...).Assim, DEFIRO o pedido do exequente de fl. 128, a fim de que seja 

realizado pesquisa no RENAJUD e anexado aos autos declaração sobre 

operações imobiliárias (DOI) e a última declaração de imposto de renda do 

executado.Com a juntada dos referidos documentos, processe-se o 

presente feito em segredo de justiça e intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 dias, manifestar e requerer o que for de direito.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13060 Nr: 1552-59.2008.811.0059

 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: Deusina Coelho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito.

Decorrido o referido prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13102 Nr: 1579-42.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT, Bruno Costa Rampini - OAB:3346-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 247, inciso III, do NCPC, não cabe citação, via correio, 

quando o citando for pessoa de direito público (União, Estado, Município e 

Distrito Federal). Assim, DECLARO nula da citação de fls. 142/144 e 

determino a expedição de mandado de citação da parte executada, via 

mandado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19489 Nr: 200-61.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline de Sousa e Silva-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o teor da certidão retro, intime-se a exequente para dar 

prosseguimento ao feito, ou requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20118 Nr: 782-61.2011.811.0059

 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: Adão Pinheiro Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando a manifestação de fls. 135/138, cite-se a autarquia ré, com 

remessa dos autos, para apresentar contestação de mérito.

Apresentada a peça contestatória, intime-se a parte autora para oferecer 

impugnação, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46556 Nr: 2359-06.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Leste de Mato Grosso 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Pereira Portilho ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHOO . A propósito:AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - 

OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA 

DEVEDORA - DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA 

AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, com o intuito de obter 

informações acerca do endereço do executado, é MEDIDA EXCEPCIONAL 

E DERRADEIRA, devendo ser utilizada apenas quando a parte não 

dispuser de outro meio para atingir seu objetivo. (AI 115073/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 25/11/2014).Deste modo, INDEFIRO o pedido 

de fl. 68, nos termos da jurisprudência colacionada. Intime-se o exequente 

para no prazo de 10 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

suspensão/extinção da execução. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51442 Nr: 1226-89.2014.811.0059

 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: Antônio Carlos Silva Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gregoski, Tereza Alves Costa, Rosiron 

de Souza, Salome Mendes Vasconcelos Neta, Maria da Penha Silva 

Machado, Eliosmar Silva Maciel, Luiza Pacheco Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT

 Vistos em Correição.

Analisados os autos, observa-se certidões de casamento de fls. 69, 279 e 

392, em que consta alguns requeridos casados, porém seus cônjuges não 

foram devidamente citados. Desse modo, com fundamento no art. 73, §1º, 

inciso I, do NCPC, CHAMO O FEITO À ORDEM e determino a intimação da 

parte autora para regularizar o polo passivo da ação, no prazo de 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53244 Nr: 2738-10.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João 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:

 Vistos em correição.

Considerando o recurso de apelação interposto pela autarquia ré (fls. 

63/70), bem como que as contrarrazões recursais já foram apresentadas 

pela parte autora (fls. 73/78), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Federal da 1ª região, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 

1010, §3º, CPC).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53362 Nr: 2836-92.2014.811.0059

 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: Joaquim Jose do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte apelada para apresentar as contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55168 Nr: 494-74.2015.811.0059
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 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: EMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WUEINER CRUZEIRO ASSIS 

VILELA - OAB:18969

 Vistos em correição,

Processo em ordem. Mantenham-se os autos em secretaria 

aguardando-se a realização da audiência designada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56561 Nr: 1346-98.2015.811.0059

 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: LAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, VSM, ASM, DSM, LVM, LVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 Vistos em correição,

Processo em ordem. Mantenham-se os autos em secretaria 

aguardando-se a realização da audiência designada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65858 Nr: 1663-62.2016.811.0059

 AÇÃO: Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de 

D o m í n i o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELCAR VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lys Cristina Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 

OAB:11025 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Almeida 

Guerra - OAB:23483

 Vistos em correição,

Processo em ordem. Mantenham-se os autos em secretaria 

aguardando-se a realização da audiência designada.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89044 Nr: 8711-38.2017.811.0059

 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: 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:

 Certifico para os devidos fins, que os embargos de declaração interposto 

pela parte autora, foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89748 Nr: 9160-93.2017.811.0059

 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: Divino Marciano Lopes, Vulgo " Divino da DM"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MOTA DA CUNHA, Doriocan 

Ferreira de Souza, JOÃO SOUSA LIMA, SERGIA DE MELO ROCHA, 

TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS OCUPANDO A ÁREA INVADIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - 

OAB:19.338/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sobre o certidão do oficial de justiça de ref. 61, determino que o meirinho 

está autorizado a arrombar porteiras, portões, cercas e outras medidas 

necessárias para possibilitar acesso à área litigiosa.

Registro, também, que não se admitirá a destruição de benfeitorias 

erigidas no local da desocupação e, caso não haja a retirada voluntária 

dos objetos pelos desocupados, ficará a cargo da parte autora 

providenciar a remoção dos bens e guarda em local adequado.

Oficie-se à policial militar solicitando apoio no cumprimento do mandado de 

reintegração de posse.

 Assinalo, por fim, que, cumprido o mandado de reintegração de posse, 

deverá ser apresentado relatório circunstanciado sobre a execução da 

respectiva ordem.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92822 Nr: 10848-90.2017.811.0059

 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: José Ferreira de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, WILMAR JOSÉ 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 Vistos em correição.

 Considerando o teor da petição retro, determino a intimação do requerido 

Wilmar José Pereira para que, em 05 (cinco) dias, desocupe a área 

descrita na inicial, pertencente ao autor, especialmente procedendo à 

retirada dos seus pertences, sob pena de retirada forçada de seus bens 

da área em litigio, com auxílio de reforço policial.

 Outrossim, tendo em vista que o requerido João Carlos de Oliveira não foi 

devidamente intimado dos termos da decisão de concessão da liminar (ref. 

33), expeça-se novo mandando de intimação para o mencionado 

requerido.

No mais, aguarde-se os autos em cartório a apresentação de contestação 

pelos requeridos.

Cadastre-se os advogados dos requeridos (ref. 30).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41561 Nr: 1287-18.2012.811.0059

 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: Osny Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Agropecuária Soape Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hegner Castelo Branco de 

Santana - OAB:5.314 - ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joe Ortiz Arantes - 

OAB:1.166-A, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - 

OAB:6882/O, Marco Antônio Guimarães Jouan Júnior - OAB:10.369

 Certifico para os devidos fins, que compulsando o sistema apollo desta 

secretaria, constatei que a sentença proferida ndestes autos, não foi 

publicada, razão pela qual, remeto a sentença para publicação nesta data. 

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41561 Nr: 1287-18.2012.811.0059
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 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: Osny Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Agropecuária Soape Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hegner Castelo Branco de 

Santana - OAB:5.314 - ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joe Ortiz Arantes - 

OAB:1.166-A, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - 

OAB:6882/O, Marco Antônio Guimarães Jouan Júnior - OAB:10.369

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte autora foi intimada para dar prosseguimento ao 

feito e nada requereu, conforme certidão de fl.547 (código 41561), julgo 

EXTINTO O FEITO, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do 

NCPC.

Custas e honorários advocatícios pelo autor, os últimos arbitrados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I.

Ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41562 Nr: 1288-03.2012.811.0059

 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: Osny Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Agropecuária Soape Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hegner Castelo Branco de 

Santana - OAB:5.314 - ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joe Ortiz Arantes - 

OAB:1.166-A, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - 

OAB:6882/O, Marco Antônio Guimarães Jouan Júnior - OAB:10.369

 Certifico para os devidos fins, que compulsando o sistema apollo desta 

secretaria, constatei que a sentença proferida ndestes autos, não foi 

publicada, razão pela qual, remeto a sentença para publicação nesta data. 

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41562 Nr: 1288-03.2012.811.0059

 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: Osny Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Agropecuária Soape Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hegner Castelo Branco de 

Santana - OAB:5.314 - ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joe Ortiz Arantes - 

OAB:1.166-A, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - 

OAB:6882/O, Marco Antônio Guimarães Jouan Júnior - OAB:10.369

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte autora foi intimada para dar prosseguimento ao 

feito e nada requereu, conforme certidão de fl.547 (código 41561), julgo 

EXTINTO O FEITO, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do 

NCPC.

Custas e honorários advocatícios pelo autor, os últimos arbitrados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I.

Ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94290 Nr: 11749-58.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): WALDEMY PEREIRA DA SILVA ME, Waldemy 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-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, 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.: 94779 Nr: 12025-89.2017.811.0059

 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: Nilton Felix da Silva

 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 13h30min (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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5442 Nr: 95-94.2005.811.0059

 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: Odair José do Nascimento, vulgo "Donizete", Orcílio 

José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A (Agência de 

Confresa-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT, José Waltex Alexandre Aguiar - 

OAB:2311/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Ribas - OAB:2793, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, Marilson 

Mendes - OAB:16108 / MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 

12.208-A

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir o 

desentranhamento da petição de fls. 192/200, conforme determinado por 

este Juízo e entreguei a mesma no cartório distribuidor desta Comarca, 

para as devidas providências. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5442 Nr: 95-94.2005.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair José do Nascimento, vulgo "Donizete", Orcílio 

José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A (Agência de 

Confresa-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT, José Waltex Alexandre Aguiar - 

OAB:2311/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Ribas - OAB:2793, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, Marilson 

Mendes - OAB:16108 / MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 

12.208-A

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ODAIR JOSÉ DO 

NASCIMENTO e ORCÍLIO JOSÉ DO NASCIMENTO em face do BANCO DO 

BRASIL S/A, todos devidamente qualificados.

Devidamente intimado para quitar o débito, o Banco requerido quedou-se 

inerte (fl. 163). Na sequência, a parte exequente requereu penhora via 

BANCEJUD, o que foi deferido e penhorado o valor de R$ 18.641,08.

Em seguida, a parte exequente requereu a liberação do dinheiro mediante 

alvará eletrônico e pugnou pela extinção da execução pelo pagamento. 

Ato contínuo, o montante foi liberado e dinheiro depositado na conta 

bancária da advogada, conforme alvará eletrônico de fl. 170.

Posteriormente, o exequente compareceu aos autos noticiando que não 

tinha recebido nenhum valor do presente processo (fl. 171). A advogada 

peticionou informando que os valores foram devidamente repassados (fl. 

172).

Na sequência, o exequente constitui novo procurador e peticionou nos 

autos, cobrando a importância de R$ 16.042,65.

 É o relatório. Decido.

Inicialmente, em relação à petição e documentos de fls. 192/200, determino 

seu desentranhamento e distribuição de ação autônoma.

No tocante ao banco executado, observa-se o adimplemento da 

obrigação, razão pela qual, nos termos do art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, extingo a presente execução.

Custas pelo executado.

Nos termos da súmula 517, do STJ, “são devidos honorários advocatícios 

no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado 

o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do 

advogado da parte executada”, razão pela qual arbitro honorários 

sucumbenciais em 10% sobre o valor executado, a serem pagos pela 

parte executada.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41561 Nr: 1287-18.2012.811.0059

 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: Osny Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Agropecuária Soape Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hegner Castelo Branco de 

Santana - OAB:5.314 - ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joe Ortiz Arantes - 

OAB:1.166-A, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - 

OAB:6882/O, Marco Antônio Guimarães Jouan Júnior - OAB:10.369

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte autora foi intimada para dar prosseguimento ao 

feito e nada requereu, conforme certidão de fl.547 (código 41561), julgo 

EXTINTO O FEITO, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do 

NCPC.

Custas e honorários advocatícios pelo autor, os últimos arbitrados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I.

Ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41562 Nr: 1288-03.2012.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osny Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Agropecuária Soape Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hegner Castelo Branco de 

Santana - OAB:5.314 - ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joe Ortiz Arantes - 

OAB:1.166-A, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - 

OAB:6882/O, Marco Antônio Guimarães Jouan Júnior - OAB:10.369

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte autora foi intimada para dar prosseguimento ao 

feito e nada requereu, conforme certidão de fl.547 (código 41561), julgo 

EXTINTO O FEITO, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do 

NCPC.

Custas e honorários advocatícios pelo autor, os últimos arbitrados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I.

Ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74478 Nr: 5435-33.2016.811.0059

 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: Ivanilza Pereira Tavares, conhecida "Mulher do Padre"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS 

- OAB:17569/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela parte autora, determino a 

intimação da Autarquia ré para apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73380 Nr: 5005-81.2016.811.0059

 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: PAULO BASILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença prolatada 

nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões (ref.51), 

bem como levando em conta que o apelado já apresentou contrarrazões 

(ref.57), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73722 Nr: 5126-12.2016.811.0059

 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: Thiago Braz de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:12632-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Após, considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença 

prolatada nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões 

(ref.33), bem como levando em conta que o apelado já apresentou 

contrarrazões (ref.41), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal 

da 1ª região, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, 

§3º, CPC).
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Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74714 Nr: 5547-02.2016.811.0059

 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: Arceny Chaves Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS 

- OAB:17569/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença prolatada 

nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões (ref.35), 

bem como levando em conta que o apelado já apresentou contrarrazões 

(ref.40), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 76420 Nr: 762-60.2017.811.0059

 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: LILIANE CAETANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença prolatada 

nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões (ref.36), 

bem como levando em conta que o apelado já apresentou contrarrazões 

(ref.40), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94845 Nr: 12073-48.2017.811.0059

 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): RENATO ROBERTO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão 

do veículo MARCA HYUNDAI, MODELO TUCSON GLB, ANO/MODELO 

2010/2011, COR PRATA, RENAVAM 255217854, CHASSI nº 

95PJM81BPBB007555, PLACA NUG-3630, descrito no contrato de fls. 

25/30.Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada pela parte autora, 

mediante termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre 

o estado de conservação do bem.Diante da manifestação da parte autora 

pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de 

mediação, bem como pela ausência de Centro Judiciário de Conciliação 

(CEJUSCs) nesta comarca, deixo de designar audiência prevista no art. 

334 do NCPC.No prazo de 05 dias, a parte requerida 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.Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15(quinze) dias contados da execução da liminar, 

fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71807 Nr: 4303-38.2016.811.0059

 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: Jose Francisco Crecencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71813 Nr: 4306-90.2016.811.0059

 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: ROSALTINA PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72021 Nr: 4391-76.2016.811.0059

 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: Enedi Silva Santos Lelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS 

FERREIRA - OAB:12481/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79739 Nr: 2858-48.2017.811.0059

 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: CLEIRES MORAIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o trânsito em julgado, bem como levando em conta a juntada 

do cálculo atualizado pelo INSS (ref.33), intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80109 Nr: 3044-71.2017.811.0059

 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: JOSÉ MILTON LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.09.

Impugnação à ref. 13.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2018, às 18h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81355 Nr: 3791-21.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MENDES DE SOUZA

 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:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi citada com envio dos 

autos, dos termos desta ação, para apresentar contestação, no prazo 

legal e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86726 Nr: 7280-66.2017.811.0059

 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: JGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Certifique-se quanto ao retorno da carta precatória expedida à ref. 10.

 Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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, HILÁRIO JOSÉ MOLINA, ALESSANDRA DE ANDRADE 

SANTOS MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007 e 

considerando o novo endereço apresentado pela parte autora, impulsiono 

os autos para expedição nos endereços informados nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58745 Nr: 2615-75.2015.811.0059

 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: Luzinet Silva de Assis

 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:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63288 Nr: 711-83.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos 

Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 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, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66849 Nr: 2031-71.2016.811.0059

 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: Iracema da Costa Moraes

 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:

 Vistos em correição.

Considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença prolatada 

nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões (ref.47), 

bem como levando em conta que o apelado já apresentou contrarrazões 

(ref.52), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67072 Nr: 2098-36.2016.811.0059

 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: Geraldo José Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iram Borges de Moraes Rocha 

- OAB:32.842 - GO, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 

22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença prolatada 

nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões (ref.36), 

bem como levando em conta que o apelado já apresentou contrarrazões 

(ref.39), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70276 Nr: 3604-47.2016.811.0059

 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: Maria de Paula Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cárita Pereira Alves - 

OAB:10.531 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença prolatada 

nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões (ref.34), 

bem como levando em conta que o apelado já apresentou contrarrazões 

(ref.37), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70869 Nr: 3856-50.2016.811.0059

 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: Doraci Rufino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iram Borges de Moraes Rocha 

- OAB:32.842 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença prolatada 

nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões (ref.39), 

bem como levando em conta que o apelado já apresentou contrarrazões 

(ref.43), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73230 Nr: 4944-26.2016.811.0059

 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: MARIA JOSE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73247 Nr: 4951-18.2016.811.0059

 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: Orácio Pereira do Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença prolatada 

nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões (ref.32), 

bem como levando em conta que o apelado já apresentou contrarrazões 

(ref.38), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79740 Nr: 2859-33.2017.811.0059

 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: Isamar Santana da Paixão Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença prolatada 

nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões (ref.38), 

bem como levando em conta que o apelado já apresentou contrarrazões 

(ref.42), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80485 Nr: 3254-25.2017.811.0059

 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: SIRLENE DE SOUZA ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.09.

Impugnação à ref. 13.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2018, às 13h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 503 de 760



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87908 Nr: 8011-62.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nery Ângelo Battisti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues de França Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Moura Feitoza - OAB:MT 

17816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora por meio de sua advogada para providenciar 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 338,30 

(trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), que deverá ser paga por 

m e i o  d e  g u i a  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89185 Nr: 8820-52.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro Camelo, Alencar de Oliveira Lobo, 

Amelia Cristina de Castro Came, Luiz Otavio Castro Camelo Lobo, Alencar 

de Oliveira Lobo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/A

 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.: 89503 Nr: 9026-66.2017.811.0059

 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: Sebastião Luz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.10.

Impugnação à ref. 15.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 12h45mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90243 Nr: 9435-42.2017.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o acordo firmado entre as partes ficou condicionado à 

realização do estudo psicossocial (ref.28) e que este já se encontra 

anexado aos autos (ref.36), abra-se vista ao Ministério Público e a 

Defensoria Publica para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95166 Nr: 12260-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda, SERRA 

BONITA SEMENTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, DEFIRO liminarmente o pedido inicial e, nos termos do art. 

465 do NCPC, designo a realização de perícia técnica sobre a área objeto 

da lide, para tanto nomeio como perito judicial, independentemente de 

compromisso, a pessoa jurídica TOPLAN – Engenharia e Projetos 

Agropecuários, CNPJ 37.428.448/0002-00, situada no endereço Rua 

Diretora Efilazia, nº 107, Centro, Confresa-MT, CEP: 78.652-00, Fone: (66) 

98419-9888 ou (66) 99924-4186, de propriedade de Josemar Pereira dos 

Santos (Engenheiro Agrimensor, CREA-MT 6.714 – RNP nº 1004539940) e 

funcionário responsável da filial Vinícius de Araújo Nascimento 

(Engenheiro Agrônomo, CREA-MT 033230 – RNP nº 1214325378).Fixo o 

prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

data da perícia a ser designada. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos (art. 465, §1º, 

NCPC).Intime-se o “expert” para, em cinco dias, apresentar a proposta de 

honorários e currículo, com comprovação de especialização e contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais (art. 465, §2º, NCPC).Com a proposta, 

intime-se a parte autora para manifestação no prazo de cinco dias. Caso 

concordem com o valor, desde já, determino que a parte autora deposite o 

valor total da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95548 Nr: 40-89.2018.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBPT, MFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:16921

 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.

Determino a intimação dos autores, por intermédio do advogado, para, no 
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prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial juntando ao feito a certidão de 

casamento das partes.

Com a juntada, abra-se vista ao Ministério Público.

Após, retornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44278 Nr: 242-42.2013.811.0059

 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: Zaid Arbid

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Monteiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192 - MT, Jader Francisco Dei Ricardi - OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por ZAID ARBID em 

face de RONALDO MONTEIRO DOS SANTOS, todos devidamente 

qualificados.

Após o trâmite processual, sobreveio sentença julgando procedente o 

pedido inicial (fls. 86/89).

O feito atualmente está parado aguardando o pagamento de diligência do 

oficial de justiça.

Pois bem.

Considerando que o processo está aguardando o pagamento de diligência 

do Oficial de Justiça, com o objetivo de intimar o requerido da sentença 

prolatada, desde fevereiro de 2015, ou seja, há quase três anos, como 

também levando em conta que o advogado da parte autora realizou carga 

do presente feito posteriormente e não adimpliu o valor especificado, 

determino a intimação do requerido, via edital, do inteiro da sentença, pelo 

prazo de 30 dias.

Decorrido o referido prazo, certifique-se e, caso não haja requerimento, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53963 Nr: 3358-22.2014.811.0059

 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 Panamericano 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: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:MT 13.431-A, Julliane Alves da Silva - OAB:18.251 - 

MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 351 do NCPC, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, apresentar, caso queira, impugnação à contestação.

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54838 Nr: 278-16.2015.811.0059

 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: Iraci Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade proposta 

por IRACI BATISTA DA SILVA em desfavor do INSS, ambos já qualificados 

nos autos.

 Consta dos autos pedido de desistência da presente demanda (ref. 39).

Intimada, a autarquia requerida manifestou na ref. 47.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e 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.

 Sem custas e honorários.

 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.: 56957 Nr: 1551-30.2015.811.0059

 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: ANITA MARQUES TAVARES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de restabelecimento de aposentadoria 

rural por idade proposta por ANITA MARQUES TAVARES BARBOSA em 

desfavor do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Consta dos autos pedido de desistência da presente demanda (ref. 47).

Intimada, a autarquia ré manifestou na ref. 55.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e 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.

 Sem custas e honorários.

 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.: 56975 Nr: 1565-14.2015.811.0059

 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: FRANCISCA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade proposta 

por FRANCISCA MARTINS DA SILVA em desfavor do INSS, ambos já 

qualificados nos autos.

 Consta dos autos pedido de desistência da presente demanda (ref. 48).

 Intimado, o INSS não se opôs ao pedido de desistência formulado pela 

autora (ref.53).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e 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.

 Sem custas e honorários.

 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.: 57553 Nr: 1862-21.2015.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Versula Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57918 Nr: 2066-65.2015.811.0059

 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: JOSE ELSON PEREIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61157 Nr: 3870-68.2015.811.0059

 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: EFIGENIA FATIMA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença prolatada 

nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões (ref.56), 

bem como levando em conta que o apelado já apresentou contrarrazões 

(ref.60), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61704 Nr: 4119-19.2015.811.0059

 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: ANTÔNIO RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pelo requerente, determino a 

intimação da Autarquia ré para apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64714 Nr: 1215-89.2016.811.0059

 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: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Transcorrido o prazo supra e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69198 Nr: 3022-47.2016.811.0059

 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: ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS

 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:

 Vistos em correição.

ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS opôs Embargos de Declaração da 

sentença procedente prolatada no presente feito (ref. 80).

Aduziu que houve contradição na sentença no que tange a correta 

fixação do valor mensal a ser auferido, concernente ao benefício 

pleiteado.

Certificada a tempestividade, os autos vieram conclusos.

 É o relato.

Decido.

 Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

 Prevê o art. 1022 do NCPC: “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”

Analisando a sentença atacada, constato que assiste razão à parte 

autora, uma vez que no momento da prolação da sentença não foi 

observado o disposto no artigo 29, inciso II, da Lei 8.213/91 no sentido de 

que os benefícios previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez, concedidos na vigência da Lei nº 9.876/99, devem ter a sua 

renda mensal inicial calculada com base na média aritmética simples dos 

maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por 

cento) de todo o período contributivo.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e no mérito os 

ACOLHO para o fim de retificar a sentença proferida à ref. 75, onde 

consta:

 “[…] JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de 

condenar o INSS ao pagamento Aposentadoria por Invalidez, no valor de 

um salário mínimo, em favor da parte autora (...)”.

 PASSARÁ A CONSTAR: “JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por 

Invalidez, em favor da parte autora, calculada sua renda mensal inicial com 

base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 

correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo 

(...)”.

 No mais, persiste como está publicada.

Aguarde-se o prazo recursal e cumpra-se as demais deliberações da 

sentença.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70141 Nr: 3509-17.2016.811.0059

 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
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 PARTE AUTORA: Maria Nilva Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Guimarães Naves 

Carneiro - OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70563 Nr: 3747-36.2016.811.0059

 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: Maria Lima 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:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71724 Nr: 4270-48.2016.811.0059

 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: Amelia de Lourdes Nogueira Claro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:98048-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Primeiramente, certifique o Gestor Judiciário quanto ao envio da 

documentação necessária para implantação do benefício, conforme 

exposto no ofício de ref. 50.

 Após, considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença 

prolatada nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões 

(ref.43), bem como levando em conta que o apelado já apresentou 

contrarrazões (ref.48), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal 

da 1ª região, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, 

§3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71724 Nr: 4270-48.2016.811.0059

 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: Amelia de Lourdes Nogueira Claro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:98048-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que todos os documentos da requerente 

constante nos autos, foram enviados instruindo o ofício endereçado ao 

Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73005 Nr: 4837-79.2016.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MENDES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação previdenciária para concessão de pensão por morte 

(rural). Contudo, compulsados os autos, verifico que o indeferimento 

administrativo acostado aos autos é referente a pedido de aposentadoria 

por idade rural.

 Assim sendo, diante da decisão do STF em sede do Recurso 

Extraordinário (RE) 631240, determino a intimação da parte autora, para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, juntar indeferimento específico, sob pena de 

extinção do feito.

Com a vinda ou decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74075 Nr: 5267-31.2016.811.0059

 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: Maria da Piedade Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença prolatada 

nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões (ref.37), 

bem como levando em conta que o apelado já apresentou contrarrazões 

(ref.41), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85158 Nr: 6235-27.2017.811.0059

 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: MANOEL FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.08.

Impugnação à ref. 15.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2018, às 13h45mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86381 Nr: 7036-40.2017.811.0059

 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: ADELAIDE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.10.

Impugnação à ref. 14.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2018, às 14h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87511 Nr: 7781-20.2017.811.0059

 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: GERUZA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.12.

Impugnação à ref. 16.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2018, às 14h15mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87782 Nr: 7926-76.2017.811.0059

 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: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.10.

Impugnação à ref. 15.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 12h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89513 Nr: 9029-21.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.10.

Impugnação à ref. 15.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 13h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89818 Nr: 9191-16.2017.811.0059

 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 Paulo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 
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FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.10.

Impugnação à ref. 13.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 13h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90159 Nr: 9384-31.2017.811.0059

 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: SILVESTRE JORNOOKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.08.

Impugnação à ref. 12.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 13h45mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92497 Nr: 10692-05.2017.811.0059

 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: CESARINA ALVES DA CUNHA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.10.

Impugnação à ref. 14.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 14h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93110 Nr: 11023-84.2017.811.0059

 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: BONFIM FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.08.

Impugnação à ref. 12.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 14h15mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93729 Nr: 11384-04.2017.811.0059

 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: Jolinda Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93733 Nr: 11387-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO GALLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94560 Nr: 11888-10.2017.811.0059

 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: Lilian Flávia Ferreira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN FLÁVIA FERREIRA 

COSTA - OAB:7128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, INDEFIRO, por ora, 

o pedido de tutela de urgência.Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se a 

empresa requerida e intime-se a requerente para a audiência de 

conciliação, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, às 

17horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso), consignando que o 

prazo de 15 dias para apresentação de contestação iniciará a partir da 

data da referida audiência (art. 335, I, do NCPC).Por fim, 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.Às providências 

para a realização da solenidade.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94964 Nr: 12169-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA, 3 F 

REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando os argumentos trazidos pela parte autora na petição retro 

(ref. 18), especialmente quanto à proximidade da colheita da safra de soja, 

o que impossibilitaria a realização da perícia pelo “expert” e, por 

consequência, a perda do objeto da mencionada perícia, DEFIRO o pedido, 

a fim de que a perícia seja realizada antes mesmo da citação dos 

requeridos.

 Outrossim, considerando a juntada da proposta de honorários periciais à 

ref. 21, intime-se a parte autora para manifestação no prazo de cinco dias. 

Caso concordem com o valor, desde já, determino que a parte autora 

deposite o valor total da perícia.

Com o deposito, tornem conclusos para designação da data, horário e 

local para início da produção da prova.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95166 Nr: 12260-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda, SERRA 

BONITA SEMENTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando os argumentos trazidos pela parte autora na petição retro 

(ref. 17), especialmente quanto à proximidade da colheita da safra de soja, 

o que impossibilitaria a realização da perícia pelo “expert” e, por 

consequência, a perda do objeto da mencionada perícia, DEFIRO o pedido, 

a fim de que a perícia seja realizada antes mesmo da citação dos 

requeridos.

 Outrossim, considerando a juntada da proposta de honorários periciais à 

ref. 20, intime-se a parte autora para manifestação no prazo de cinco dias. 

Caso concordem com o valor, desde já, determino que a parte autora 

deposite o valor total da perícia.

Com o deposito, tornem conclusos para designação da data, horário e 

local para início da produção da prova.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95175 Nr: 12261-41.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda, 

ADVANTA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando os argumentos trazidos pela parte autora na petição retro 

(ref. 17), especialmente quanto à proximidade da colheita da safra de soja, 

o que impossibilitaria a realização da perícia pelo “expert” e, por 

consequência, a perda do objeto da mencionada perícia, DEFIRO o pedido, 

a fim de que a perícia seja realizada antes mesmo da citação dos 

requeridos.

 Outrossim, considerando a juntada da proposta de honorários periciais à 

ref. 20, intime-se a parte autora para manifestação no prazo de cinco dias. 

Caso concordem com o valor, desde já, determino que a parte autora 

deposite o valor total da perícia.

Com o deposito, tornem conclusos para designação da data, horário e 

local para início da produção da prova.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41864 Nr: 1593-84.2012.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Valdirene de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangelista Inacio dos Santos

 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.

 Em que pese à natureza da demanda e a atual fase de tramitação do 

processo, verifico a necessidade de se ter contato direto com as partes, a 

fim de sanar eventuais dúvidas, como também objetivando a tentativa de 

solução amigável, até mesmo porque a presente ação foi proposta antes 

da entrada do novo Código de Processo Civil.

Assim, nos termos do art. 334, do NCPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 28 de fevereiro de 2018, as 16h30min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41900 Nr: 1627-59.2012.811.0059

 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: Karla Fabiana Tomaz de Souza Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Luiz Cunha Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wender Disney da Silva - 

OAB:266888/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a inventariante para, no prazo de 10 dias, comprovar o 

recolhimento do ITCMD.
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Ao mesmo tempo, oficie-se a agência bancária informada às fls. 37/42 

requisitando informações sobre a existência de carta de crédito de 

consórcio em nome do falecido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46250 Nr: 2056-89.2013.811.0059

 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: Evani Mota Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Maria de Oliveira 

Fontes - OAB:5187 -A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A parte autora apresentou cumprimento de sentença às fls. 116/117, onde 

juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS apresentou o cálculo que entende devido 

(fls. 124/125).

Houve manifestação da requerente às fls. 146/147, a qual manifestou 

concordância com os cálculos apresentados pela autarquia ré.

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de fls. 124/125 e determino a 

expedição do competente RPV.

Com a vinda do pagamento, expeça-se o competente alvará para 

liquidação.

 Após, tornem conclusos para extinção.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48522 Nr: 4271-38.2013.811.0059

 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: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA SARAIVA 

LIMA - OAB:28626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar ou requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49158 Nr: 4866-37.2013.811.0059

 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: Geovana Gonçalves Gutierrez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Sérgio Sperandio, Dorvilei Oliveira da 

Silva, Orlando Gomes de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano Brito - 

OAB:16.581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jáder Francisco Dei Ricardi - 

OAB:OAB/MT 12.994

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49158 Nr: 4866-37.2013.811.0059

 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: Geovana Gonçalves Gutierrez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Sérgio Sperandio, Dorvilei Oliveira da 

Silva, Orlando Gomes de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano Brito - 

OAB:16.581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jáder Francisco Dei Ricardi - 

OAB:OAB/MT 12.994

 Vistos em correição.

Processo em ordem. À Secretaria para que proceda ao devido 

impulsionamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49338 Nr: 5036-09.2013.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ABN Amro Real S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luis Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT, Flávio Neves Costa - OAB:12 

.406/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:12410-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, 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.: 52436 Nr: 2090-30.2014.811.0059

 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: Ivones Borges Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:98048-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Certifique-se quanto à resposta do ofício expedido à ref. 16.

Abra-se vista à Autarquia ré para se manifestar nos autos, especialmente 

quanto acordo mencionado pela autora, celebrado quando os autos 

estavam no TRF1.

 Após, tornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52436 Nr: 2090-30.2014.811.0059

 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: Ivones Borges Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:98048-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data, não consta nos 

autos à resposta do ofício expedido à ref. 16, apesar do mesmo ter sido 

recebido no destinatário em 06/06/2017, conforme AR juntado neste feito à 

ref. 25. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54698 Nr: 188-08.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ermirio Arantes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e consequente alvará de levantamento dos valores 

devidos (refs.68,69 e 70).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54821 Nr: 270-39.2015.811.0059

 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: CLEUSA MENDES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54834 Nr: 275-61.2015.811.0059

 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: ALDENORA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade proposta 

por ALDENORA DE SOUZA SILVA em desfavor do INSS, ambos já 

qualificados nos autos.

 Consta dos autos pedido de desistência da presente demanda, sob 

alegação de que a parte autora se encontra aposentada (ref. 43).

 Intimado, o INSS concordou com o pedido de desistência da parte autora 

(ref. 48).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e 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.

 Sem custas, ante a gratuidade da justiça.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54837 Nr: 277-31.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivilson Gomes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, LUIZ CARLOS FERREIRA - OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 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, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54840 Nr: 279-98.2015.811.0059

 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: Elidia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54844 Nr: 281-68.2015.811.0059

 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: Benjamim Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54845 Nr: 282-53.2015.811.0059

 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: Mario Lino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54849 Nr: 286-90.2015.811.0059

 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: Jose Francisco Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54850 Nr: 287-75.2015.811.0059

 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: MARIA JOSE DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54880 Nr: 306-81.2015.811.0059

 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: DIVINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido retro. Assim sendo, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de março de 2018, às 17h15mim (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

No mais, reitero o determinado na ref. 26.

 Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54882 Nr: 309-36.2015.811.0059

 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: DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54928 Nr: 344-93.2015.811.0059

 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: MARIA HELENA GLORIA DA ROCHA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54930 Nr: 346-63.2015.811.0059

 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: Raimunda Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Machado U. Sobrinho - 

OAB:155.033, Luiz Carlos Ferreira - OAB:29.918 - GO, Moises 

Ferreira Junior - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56373 Nr: 1223-03.2015.811.0059

 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: DÁRIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56374 Nr: 1224-85.2015.811.0059

 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: MARLENE MARIA MORIGI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57049 Nr: 1609-33.2015.811.0059

 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: ANTONIO FARIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57051 Nr: 1611-03.2015.811.0059

 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: MARIA DENIA GOMES RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57142 Nr: 1659-59.2015.811.0059

 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: Divina Firmino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57144 Nr: 1661-29.2015.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA BOASTIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57183 Nr: 1679-50.2015.811.0059

 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: DOMINGOS PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de conversão do benefício assistencial ao 

idoso em aposentadoria por idade rural proposta por DOMINGOS PEREIRA 

RAMOS em desfavor do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Consta dos autos pedido de desistência da presente demanda (ref. 49).

 Intimada, a autarquia ré manifestou na ref. 54.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e 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.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58124 Nr: 2217-31.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omar Martins Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Maria de Oliveira 

Fontes - OAB:5187 -A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença às ref. 52, 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado, o INSS impugnou alegando excesso execução (ref.66).

Após, a parte autora concordou com os valores apresentados pela 

autarquia ré em sede de impugnação (ref.73).

 Desse modo, HOMOLOGO o cálculo juntado à ref. 66 e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, expeça-se o competente alvará para 

liquidação.

 Após, tornem conclusos para extinção.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62522 Nr: 306-47.2016.811.0059

 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
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 PARTE AUTORA: WILSON MENDES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a informação retro de que o requerente não compareceu a 

perícia designada, uma vez que não foi intimado (ref. 48), determino a 

intimação da parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, 

para, em 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito.

 Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68328 Nr: 2565-15.2016.811.0059

 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: ILTON FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença prolatada 

nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões (ref.60), 

bem como levando em conta que o apelado já apresentou contrarrazões 

(ref.65), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68345 Nr: 2575-59.2016.811.0059

 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: KEYLANE VITORIA SOUSA SILVA, MIRIAN EMILY DE 

SOUSA SILVA, SAMUEL MARCOS SOUSA SILVA, DANIEL VITOR SOUSA 

SILVA, Keilla Maria Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença prolatada 

nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões (ref.34), 

bem como levando em conta que o apelado já apresentou contrarrazões 

(ref.40), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72902 Nr: 4791-90.2016.811.0059

 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: CICERO TOMAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o teor da petição retro, verifico que assiste razão a parte 

autora, uma vez o subscritor da mencionada peça não está devidamente 

cadastrado nos autos a fim de receber as devidas intimações.

Dessa forma, visando sanar quaisquer irregularidades, determino o 

cadastramento no presente feito do Dr. Mário Sergio dos Santos Ferreira 

Júnior OAB/MT – 12.622.

Ao mesmo tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06 de março de 2018, às 16h15mim (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75270 Nr: 31-64.2017.811.0059

 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: Helena de Oliveira Portílio

 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:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75278 Nr: 34-19.2017.811.0059

 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: GENY MELO DE OLIVEIRA REIS,

 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:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.09.

Impugnação à ref. 18.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2018, às 17h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75668 Nr: 298-36.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angela Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Autarquia ré interpôs apelação da sentença prolatada 

nos presentes autos, a qual veio acompanhada com as razões (ref.38), 
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bem como levando em conta que o apelado já apresentou contrarrazões 

(ref.40), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78015 Nr: 1685-86.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomira Luiza de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.09.

Impugnação à ref. 14.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2018, às 17h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78609 Nr: 2081-63.2017.811.0059

 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: RAIMUNDA AGUIAR NOGUEIRA

 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:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.09.

Impugnação à ref. 16.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2018, às 17h45mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79424 Nr: 2673-10.2017.811.0059

 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: CICERO RODRUIGUES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a data pretérita da petição retro, em que foi requerido prazo 

para juntada de procuração por instrumento público (abril de 2017), haja 

vista que o requerente não é alfabetizado, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, no prazo de 10 

(dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79584 Nr: 2749-34.2017.811.0059

 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: Francisca Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81225 Nr: 3703-80.2017.811.0059

 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: PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de pensão por morte rural em face do INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref. 19.

 Impugnação à ref. 23.

 Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência necessário da 

falecida e a condição de dependência da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2018, às 15h15mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81612 Nr: 3938-47.2017.811.0059

 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: JOSE MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.09.

Impugnação à ref. 13.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2018, às 15h45mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81731 Nr: 4024-18.2017.811.0059

 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: Raimundo Souza Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83237 Nr: 5011-54.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilias Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvorada Produtos Agropecuários

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Martins Fatureto - 

OAB:99526, DANIEL CAVALCANTI DANTAS - OAB:99533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 Trata-se de Carta Precatória oriunda da Nona Vara Cível da Comarca de 

Uberlândia/MG, para a inquirição de testemunhas arroladas pela parte 

autora.

Considerando o teor do derradeiro pedido, designo audiência para o dia 22 

de março de 2018, às 13horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso) 

para oitiva de Sebastião Eterno Borges.

Comunique-se ao juízo deprecante, sobre o teor do presente despacho.

 Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86013 Nr: 6789-59.2017.811.0059

 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: BCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o requerido não foi citado, consoante correspondência 

devolvida e anexada à ref. 27, abra-se vista a Defensoria Pública para 

manifestação.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87838 Nr: 7961-36.2017.811.0059

 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: SEBASTIANA GOMES RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência proposta 

por SEBASTIANA GOMES RODRIGUES COSTA em desfavor de 

DEPARTAMANTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

DETRAN/MT, ambos já qualificados nos autos.

 Foi determinada a emenda a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a parte autora comprovasse a real impossibilidade de arcar com as custas 

processuais (ref. 04).

 O prazo supra transcorreu “in albis”, conforme certidão de ref. 09.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando a inércia da parte autora, indefiro a 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89044 Nr: 8711-38.2017.811.0059

 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: 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:

 (...) Conheço dos embargos em razão da tempestividade. Prevê o art. 

1022 do NCPC: “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” Analisando a sentença 

atacada, constato que assiste razão à parte autora, uma vez que no 

momento da prolação da sentença não foi observado o disposto nos 

artigos 75 e 33, ambos da Lei 8.213/91, in verbis: "Art. 33. A renda mensal 

do benefício de prestação continuada que substituir o 

salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá 

valor inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do 
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salário-de-contribuição, ressalvado o disposto no art. 45 desta Lei." "Art. 

75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor 

da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se 

estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, 

observado o disposto no art. 33 desta lei" Ante o exposto, conheço dos 

Embargos de Declaração e no mérito os ACOLHO para o fim de retificar a 

sentença proferida às fls. 100/102, onde consta: “[…] 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 

do requerente.” PASSARÁ A CONSTAR: “JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de pensão por 

morte, em favor da parte autora, devendo o valor de benefício ser 

calculado, conforme as contribuições da parte autora, nos termos da 

legislação vigente (...)”. No mais, persiste como está publicada. 

Aguarde-se o prazo recursal e cumpra-se as demais deliberações da 

sentença. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89736 Nr: 9152-19.2017.811.0059

 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: HELENA DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a informação retro, de que a requerente não compareceu a 

perícia retro designada, determino a intimação da parte autora, por 

intermédio de seu advogado constituído, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento ao feito.

 Transcorrido o prazo supra, retornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89804 Nr: 9188-61.2017.811.0059

 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: ORLANDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.10.

Impugnação à ref. 15.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 13h15mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89816 Nr: 9190-31.2017.811.0059

 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: ARLETE FURTADO DA SILVA

 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:

 Vistos em correição.

Considerando que a parte autora, ao ser intimada para impugnar, anexou 

cópia da inicial (ref.15), determino sua intimação, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, protocole a peça processual pertinente.

 Transcorrido o prazo supra, retornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90233 Nr: 9426-80.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Lima Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/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, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92854 Nr: 10869-66.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agropecuaria Unai Ltda Capul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia A. Resende Campos - 

OAB:44.938B - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista o teor da certidão do distribuidor, determino a intimação do 

requerente para, em 10 dias, recolher o necessário.

Decorrido o prazo acima sem o recolhimento, devolva-se à comarca de 

origem com as baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93131 Nr: 11030-76.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Machado de Mendonça Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bambuí

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaymur Cassyus Vieira de 

Oliveira - OAB:MT 9899, Getúlio Targino Lima - OAB:MT 1327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elarmin Miranda - 

OAB:1895/O, Maria Lúcia Viana Sales - OAB:5.913-B - MT

 Vistos em correição,

 Considerando que as testemunhas arroladas deverão comparecer 

independentemente de intimação (ref. 14), intime-se para o ato apenas por 

meio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE.

Tendo em vista o número das pessoas a serem inquiridas, bem como a 

indisponibilidade de pauta deste juízo, indefiro o pedido para redesignação 

da audiência, ressaltando que as solenidades dos processos 
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mencionados ocorrerão em dias seguidos (19 e 20 de março de 2018).

Às providências para a realização da audiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94964 Nr: 12169-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA, 3 F 

REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO liminarmente o pedido inicial e, nos termos do art. 465 do 

NCPC, designo a realização de perícia técnica sobre a área objeto da lide, 

para tanto nomeio como perito judicial, independentemente de 

compromisso, a pessoa jurídica TOPLAN – Engenharia e Projetos 

Agropecuários,..., situada no endereço Avenida João Bosco, nº 590, 

Centro, Confresa-MT, CEP: , Fone: (66), de propriedade de Josemar 

Pereira dos Santos (Engenheiro Agrimensor, CREA-MT 6.714 – RNP nº 

1004539940) e funcionário responsável da filial Vinícius de Araújo 

Nascimento (Engenheiro Agrônomo, CREA-MT 033230 – RNP nº 

1214325378).Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da data da perícia a ser designada. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, 

se for o caso, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos (art. 

465, §1º, NCPC).Intime-se o “expert” para, em cinco dias, apresentar a 

proposta de honorários e currículo, com comprovação de especialização e 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, §2º, NCPC).Com a 

proposta, intime-se a parte autora....Efetuado o depósito integral, 

proceda-se à conclusão dos autos objetivando a designação da data, 

horário e local para início da produção da prova (art. 474, NCPC), como 

também para a transferência de 50%(cinquenta por cento) dos honorários 

em favor do perito judicial na conta bancária indicada (art. 465, § 4º, 

NCPC). Consigno que o perito deve assegurar aos assistentes das partes 

o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, 

com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência 

mínima de 5(cinco) dias (art. 466, § 2º, NCPC).De acordo com o art. 382, § 

1º do NCPC e considerando o caráter contencioso, determino, via carta 

precatória, a citação dos interessados-requeridos para, caso queiram, 

acompanhar a colheita da prova, arguindo eventuais questões referentes 

a essa asseguração, indicar assistente técnico e apresentar 

quesitos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94964 Nr: 12169-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA, 3 F 

REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir a intimação via 

e-mail do perito nomeado nestes autos, enviando-lhe cópias da inicial e da 

decisão proferida por este Juízo, para conhecimento e providências. 

Consigno ainda, que neste ato, entrei em contato via FONE e informei da 

nomeação, bem como que enviei o e-mail, supra mencionado. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95070 Nr: 12235-43.2017.811.0059

 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: FABRICIO CLESIR CUSTODIO, GABRIELA CARDOSO 

CUSTODIO, Breno Morilio Custodio, GERALDA BERNADETE BARCELOS 

CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGREX DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

PARCIALMENTE os pedidos de tutela de urgência e determino:a) – o 

depósito de 637.572,32 sacas de soja e do valor de R$ 252.016,58 

(duzentos e cinquenta dois mil, dezesseis reais e cinquenta e oito 

centavos) referente às sacas de milho, nas datas de vencimento 

previstas no contrato firmado com a empresa demandada;b) – a 

abstenção da empresa requerida de incluir o nome dos autores nos 

órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, tão somente aos débitos 

discutidos nestes autos, bem como do protesto em cartório do presente 

contrato;c) – a exibição pela empresa demandada de todos os contratos e 

aditivos firmados entre as partes.Para o caso de não cumprimento das 

determinações por parte da empresa Requerida, imponho a multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais).Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se a empresa 

requerida e intimem-se os requerentes para a audiência de conciliação, a 

ser realizada no dia 07 de Março de 2018, às 12h30min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para 

apresentação de contestação iniciará a partir da data da referida 

audiência (art. 335, I, do NCPC).Por fim, considerando que os autores 

firmaram relação contratual com a empresa demandada para aquisição de 

insumos agrícolas para a produção de considerável quantidade de sacas 

de soja e milho, oportunidade em que narram valor contratado com a 

empresa ré de, aproximadamente, R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 

valor atribuído à causa, vislumbro que não possuem hipossuficiência 

financeira, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido para concessão da 

assistência judiciária.Contudo, firme na boa fé processual, ponderando a 

atual situação financeira declinada pelos requerentes, autorizo que o 

recolhimento das custas seja efetivada ao final da demanda, uma vez que 

os autores registraram a incapacidade momentânea de pagamento, nos 

moldes do artigo 456 da CNGC.Às providências para a realização da 

solenidade.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95166 Nr: 12260-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda, SERRA 

BONITA SEMENTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir a intimação via 

e-mail do perito nomeado nestes autos, enviando-lhe cópias da inicial e da 

decisão proferida por este Juízo, para conhecimento e providências. 

Consigno ainda, que neste ato, entrei em contato via FONE e informei da 

nomeação, bem como que enviei o e-mail, supra mencionado. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95175 Nr: 12261-41.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda, 

ADVANTA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir a intimação via 

e-mail do perito nomeado nestes autos, enviando-lhe cópias da inicial e da 

decisão proferida por este Juízo, para conhecimento e providências. 

Consigno ainda, que neste ato, entrei em contato via FONE e informei da 

nomeação, bem como que enviei o e-mail, supra mencionado. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95175 Nr: 12261-41.2017.811.0059
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 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda, 

ADVANTA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 designo a realização de perícia técnica sobre a área objeto da lide, para 

tanto nomeio como perito judicial, independentemente de compromisso, a 

pessoa jurídica TOPLAN – Engenharia e Projetos Agropecuários, CNPJ 

37.428.448/0002-00, situada no endereço Rua Diretora Efilazia, nº 107, 

Centro, Confresa-MT, CEP: 78.652-00, Fone: (66) 98419-9888 ou (66) 

99924-4186, de propriedade de Josemar Pereira dos Santos (Engenheiro 

Agrimensor, CREA-MT 6.714 – RNP nº 1004539940) e funcionário 

responsável da filial Vinícius de Araújo Nascimento (Engenheiro 

Agrônomo, CREA-MT 033230 – RNP nº 1214325378).Fixo o prazo de 60 

(sessenta) dias para entrega do laudo, contados a partir da data da 

perícia a ser designada. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos (art. 465, §1º, NCPC).Intime-se 

o “expert” para, em cinco dias, apresentar a proposta de honorários e 

currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (art. 465, §2º, NCPC).Com a proposta, intime-se a 

parte autora para manifestação no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95246 Nr: 12272-70.2017.811.0059

 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: Luciene Aparecida Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Mendonça de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO FERREIRA DE MORAIS - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, verifico estarem presentes as circunstâncias autorizadoras 

da aplicação da Lei n° 11.340/2006 à espécie, por conseguinte, fixo as 

seguintes medidas protetivas de urgência:1. Proibição de aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

100 (cem) metros distância entre a ofendida e o agressor;2. Proibição de 

contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 

de comunicação;3. Proibição de frequentar o local de residência e de 

trabalho da ofendida.Autorizo o cumprimento desta decisão com o auxílio 

da força policial, caso necessário. Cientifique-se expressamente o 

agressor sobre a possibilidade de DECRETAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA, caso descumpra as medidas impostas, nos termos do art. 

313, inciso III, do Código de Processo Penal.SIRVA-SE A PRESENTE 

DECISÃO COMO MANDADO, excepcionalmente.Certifique-se acerca da 

existência de IP ou procedimento criminal instaurado referente aos fatos e 

comunique-se no respectivo feito o teor da presente decisão.Outrossim, 

defiro o pedido para que seja oficiado a EMPAER/MT acerca da existência 

de semoventes em nome da parte requerida.Efetivada a busca de 

eventuais veículos em nome do requerido via Sistema RENAJUD, 

consoante extrato anexo.Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se a 

empresa requerida e intime-se a requerente para a audiência de 

conciliação, a ser realizada no dia 23 de janeiro de 2018, às 

15horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso), consignando que o 

prazo de 15 dias para apresentação de contestação iniciará a partir da 

data da referida audiência (art. 335, I, do NCPC).Por fim, 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.Às providências 

para a realização da solenidade.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95610 Nr: 80-71.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Aparecida de Mello Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Machado U. Sobrinho - 

OAB:155.033, Luiz Carlos Ferreira - OAB:19.515 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 Trata-se de Carta Precatória oriunda da 2ªVara da Comarca de São Félix 

do Araguaia/MT, para a inquirição das testemunhas Djalma Francisco de 

Souza e Maria Lisdete Pereira de Sousa.

Desse modo, designo audiência para o dia 22 de março de 2018, às 

14horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Comunique-se ao juízo deprecante, sobre o teor do presente despacho.

 Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95654 Nr: 108-39.2018.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WUEINER CRUZEIRO ASSIS 

VILELA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

SILVERIA DIAS CARNEIRO ajuizou Ação de Modificação de Guarda de 

Menor c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face de KELI DIAS 

AGUIAR, ambas qualificadas nos autos.

Aduziu a autora que é bisavó do menor J.D.A.A. e desde o seu 

nascimento zela e abriga o infante juntamente com sua genitora, ora 

requerida, sua neta, dando assistência e proteção. Contudo, relata que a 

requerida submete o menor a castigo corporal, aplicando surras com 

pedaços de pau e posteriormente passou a residir em local em situação 

degradante com o menor.

Desse modo, entendendo presentes os requisitos, requereu liminarmente a 

modificação de guarda da criança.

Juntou os documentos de fls. 16/22.

É o relatório.

 Decido.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do NCPC, 

processe-se em segredo de justiça.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Para melhor subsidiar a decisão, determino a Equipe Multidisciplinar desta 

Comarca, que realize o estudo psicossocial na residência da Sr.ª KELI 

DIAS AGUIAR, no prazo de 5(cinco) dias e acoste aos autos o respectivo 

relatório.

Assim, postergo a análise do pedido de tutela de urgência para depois da 

juntada do mencionado relatório.

Outrossim, nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se a requerida e 

intime-se a requerente para a Audiência de Conciliação, a ser realizada no 

dia 07 de março de 2018, às 13horas (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de 

contestação iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do 

NCPC).

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95670 Nr: 119-68.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEBAL FERREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO FERREIRA SANTANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO BRUNO BARROSO - 

OAB:21342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 Trata-se de Carta Precatória oriunda da 2ªVara Cível da Comarca de 

Goiatuba/GO, para a inquirição da testemunha Birajá Meireles Capuzzo.

Desse modo, designo audiência para o dia 22 de março de 2018, às 

14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Comunique-se ao juízo deprecante, sobre o teor do presente despacho.
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 Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43216 Nr: 2949-17.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Lazzari Construção Civil ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro, devendo ser procedido conforme requerido.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56965 Nr: 1559-07.2015.811.0059

 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: MARIA DOMINGAS BATISTA RODRIGUES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56968 Nr: 1562-59.2015.811.0059

 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: ADARIA OLIVEIRA DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56992 Nr: 1577-28.2015.811.0059

 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: JOANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57045 Nr: 1606-78.2015.811.0059

 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: Doracino Pereira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Machado U. Sobrinho - 

OAB:155.033, Luiz Carlos Ferreira - OAB:19.515 A, Nayara Resende 

de Oliveira - OAB:15208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57216 Nr: 1691-64.2015.811.0059

 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: DEUSINA DA ROCHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58970 Nr: 2742-13.2015.811.0059

 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: CAETANO REIS FALONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:18120 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58986 Nr: 2747-35.2015.811.0059

 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: Sebastiana Aparecida de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 521 de 760



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59001 Nr: 2752-57.2015.811.0059

 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: MARIA MERCES ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla da Prato Campos - 

OAB:SP 156.844, Carlos Eduardo Pereira Teixeira - OAB:SP 327.026, 

Carolina Davoglio arruda - OAB:MT 16.501-B, Evandro Cesar 

Alexandre dos Santos - OAB:MT 13.431-A

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido retro.

 Aguarde-se os autos em cartório pelo prazo de 05 (cinco) dias, para 

extração de cópias. Transcorrido o prazo, retornem os arquivo.

 Ao mesmo tempo, certifique-se quanto ao cadastro dos advogados Dra. 

Carla da Prato Campos, OAB/SP 156.844, bem como do Dr. Carlos Eduardo 

Pereira Teixeira, OAB/SP 327.026, nos autos, a fim de possibilitar o 

recebimento das devidas intimações.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60547 Nr: 3566-69.2015.811.0059

 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: Maria Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, João Cleiton Araujo de Medeiros - 

OAB:15107 - MT, Nayara Resende de Oliveira - OAB:15208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a apresentação de apelação pela Autarquia ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-93.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YARA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

12h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-78.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARIA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

12h45min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-63.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEIDES SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

13horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, 

a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em 

que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-48.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA AVELAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

13h15min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 
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para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-18.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE LOPES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

13h45min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-03.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA MOREIRA RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

14horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, 

a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em 

que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-85.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANA CARMO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

14h15min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-70.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA JOAQUINA FONTELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

14h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-55.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ELIAS PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

14h45min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-40.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA GONCALVES GUERREIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

15horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, 

a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em 

que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-25.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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WANDERLEIA AGUIAR ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

15h15min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-33.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Número do 

Processo: 1000116-33.2017.8.11.0059 REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: RITA DE CASSIA SILVA Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 13h30min(horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-10.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE ALVES MILHOMEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

15h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-92.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA PEREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

16horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, 

a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em 

que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-77.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALITA FRANCA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

16h15min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-62.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA ALVES FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

16h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-47.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUREMA DOS SANTOS VICENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

16h45min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 
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acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-32.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

17horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, 

a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em 

que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-17.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

17h15min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-02.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH ALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

17h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-84.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA DOS REIS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

17h45min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-39.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COELHO DE AGUIAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO INICIAL Número do 

Processo: 1000135-39.2017.8.11.0059 REQUERENTE: MARILENE COELHO 

DE AGUIAR ALVES REQUERIDO: DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMÉTICOS 

LTDA. MARILENE COELHO DE AGUIAR ALVES ajuizou Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido 

de Tutela Antecipada, em face de DISTRIBUIDORA JAFRA DE 

COSMÉTICOS LTDA, ambos qualificados nos autos. Aduziu a parte autora 

que em 09.06.2017 teve a negativação do seu nome junto ao 

SPC/SERASA, efetuada de forma indevida pela empresa demandada, uma 

vez que afirmou desconhecer a mencionada dívida no valor de R$ 

1.153,77 (um mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e sete 

centavos). Entendendo presentes os requisitos, requereu a concessão de 

liminar para retirada ou suspensão da negativação do seu nome junto aos 

órgãos de restrição cadastral. É o breve relato. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo 

de dano é evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a 

reinserção. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao 

crédito – SPC/SERASA, a exclusão do nome da Requerente dos seus 

bancos de dados, tão somente em relação aos débitos oriundos da parte 

requerida DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMÉTICOS, no prazo de 10 (dez) 

dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que 

se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 
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Juízo, de reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos de dados 

em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2017, às 18horas (horário oficial 

de Mato Grosso). Cite-se a requerida, via correio, e intime-se a parte 

autora. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-61.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO INICIAL Numero do 

Processo: 1000140-61.2017.8.11.0059 REQUERENTE: VIVIANE RIBEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VIVIANE RIBEIRO DA 

SILVA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Aduziu o autor 

que no mês de abril de 2015 recebeu uma ligação da empresa requerida 

para oferecer prestação de serviços telefônicos nos planos pós-pagos, 

oportunidade em que recusou e alguns meses depois teve a negativação 

do seu nome junto ao SERASA, efetuada de forma indevida pela 

demandada, uma vez que desconhece qualquer débito em seu nome. 

Entendendo presentes os requisitos, requereu a concessão de liminar 

para retirada ou suspensão da negativação junto ao SERASA. É o breve 

relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando aos órgãos de proteção ao crédito – SPC/SERASA, a 

exclusão do nome do Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a 

intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome do 

Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Por 

fim, designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2018, 

às 12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Cite-se a parte 

requerida e intime-se a parte autora. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-39.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COELHO DE AGUIAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO INICIAL Número do 

Processo: 1000135-39.2017.8.11.0059 REQUERENTE: MARILENE COELHO 

DE AGUIAR ALVES REQUERIDO: DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMÉTICOS 

LTDA. MARILENE COELHO DE AGUIAR ALVES ajuizou Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido 

de Tutela Antecipada, em face de DISTRIBUIDORA JAFRA DE 

COSMÉTICOS LTDA, ambos qualificados nos autos. Aduziu a parte autora 

que em 09.06.2017 teve a negativação do seu nome junto ao 

SPC/SERASA, efetuada de forma indevida pela empresa demandada, uma 

vez que afirmou desconhecer a mencionada dívida no valor de R$ 

1.153,77 (um mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e sete 

centavos). Entendendo presentes os requisitos, requereu a concessão de 

liminar para retirada ou suspensão da negativação do seu nome junto aos 

órgãos de restrição cadastral. É o breve relato. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo 

de dano é evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a 

reinserção. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao 

crédito – SPC/SERASA, a exclusão do nome da Requerente dos seus 

bancos de dados, tão somente em relação aos débitos oriundos da parte 

requerida DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMÉTICOS, no prazo de 10 (dez) 

dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que 

se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos de dados 

em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2017, às 18horas (horário oficial 

de Mato Grosso). Cite-se a requerida, via correio, e intime-se a parte 

autora. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-61.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO INICIAL Numero do 

Processo: 1000140-61.2017.8.11.0059 REQUERENTE: VIVIANE RIBEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VIVIANE RIBEIRO DA 
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SILVA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Aduziu o autor 

que no mês de abril de 2015 recebeu uma ligação da empresa requerida 

para oferecer prestação de serviços telefônicos nos planos pós-pagos, 

oportunidade em que recusou e alguns meses depois teve a negativação 

do seu nome junto ao SERASA, efetuada de forma indevida pela 

demandada, uma vez que desconhece qualquer débito em seu nome. 

Entendendo presentes os requisitos, requereu a concessão de liminar 

para retirada ou suspensão da negativação junto ao SERASA. É o breve 

relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando aos órgãos de proteção ao crédito – SPC/SERASA, a 

exclusão do nome do Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a 

intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome do 

Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Por 

fim, designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2018, 

às 12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Cite-se a parte 

requerida e intime-se a parte autora. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-31.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO INICIAL Número do 

Processo: 1000142-31.2017.8.11.0059 REQUERENTE: LEONARDO 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A LEONARDO PEREIRA DA 

SILVA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência em face de OI 

MÓVEL S/A, ambos qualificados nos autos. Aduziu o autor que no início 

do mês de abril de 2017 recebeu uma ligação da empresa requerida para 

oferecer prestação de serviços telefônicos nos planos pós-pagos, 

oportunidade em que recusou e alguns meses depois, surpreendeu-se 

com a negativação do seu nome junto ao SERASA, efetuada de forma 

indevida pela demandada, uma vez que desconhece qualquer débito em 

seu nome. Entendendo presentes os requisitos, requereu a concessão de 

liminar para retirada ou suspensão da negativação junto ao SERASA. É o 

breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, consoante anexo, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a 

reinserção. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao 

crédito – SPC/SERASA, a exclusão do nome do Requerente dos seus 

bancos de dados, tão somente em relação aos débitos oriundos da parte 

requerida OI MÓVEL S/A, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, 

ainda, a intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão 

final nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome 

do Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito 

discutido nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação 

por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). Por fim, designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro 

de 2018, às 13horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Cite-se a 

parte requerida e intime-se a parte autora. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-16.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO INICIAL Número do 

Processo: 1000143-16.2017.8.11.0059 REQUERENTE: LEONARDO 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: OI S.A. LEONARDO PEREIRA DA SILVA 

ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por 

Danos Morais com Tutela de Urgência em face de OI S/A, ambos 

qualificados nos autos. Aduziu o autor que no início do mês de abril de 

2017 recebeu uma ligação da empresa requerida para oferecer prestação 

de serviços telefônicos nos planos pós-pagos, oportunidade em que 

recusou e alguns meses depois, surpreendeu-se com a negativação do 

seu nome junto ao SERASA, efetuada de forma indevida pela demandada, 

uma vez que desconhece qualquer débito em seu nome. Entendendo 

presentes os requisitos, requereu a concessão de liminar para retirada ou 

suspensão da negativação junto ao SERASA. É o breve relato. Decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 
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eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, 

consoante anexo, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito – 

SPC/SERASA, a exclusão do nome do Requerente dos seus bancos de 

dados, tão somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida OI 

S/A, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação 

da parte Requerida para que se abstenha, até decisão final nestes autos 

ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome do Requerente 

para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes 

autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Por fim, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 

13h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Cite-se a parte 

requerida e intime-se a parte autora. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-68.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MAGALHAES DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO INICIAL Número do 

Processo: 1000146-68.2017.8.11.0059 REQUERENTE: LUCIENE 

MAGALHÃES DE LIMA FERREIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

LUCIENE MAGALHÃES DE LIMA FERREIRA ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais com Tutela de 

Urgência em face de BANCO ITAUCARD S/A, ambos qualificados nos 

autos. Aduziu a parte autora que no início do mês de dezembro de 2015 

recebeu uma ligação da empresa requerida para oferecer prestação de 

serviços bancários nos planos de crédito fácil, oportunidade em que 

recusou e, alguns meses depois, surpreendeu-se com a negativação do 

seu nome junto ao SERASA, efetuada de forma indevida pela demandada, 

uma vez que desconhece qualquer débito em seu nome. Entendendo 

presentes os requisitos, requereu a concessão de liminar para retirada ou 

suspensão da negativação junto ao SERASA. É o breve relato. Decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, 

consoante anexo, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito – 

SPC/SERASA, a exclusão do nome do Requerente dos seus bancos de 

dados, tão somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida 

BANCO ITAUCARD S/A, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, 

ainda, a intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão 

final nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome 

do Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito 

discutido nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação 

por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). Por fim, designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro 

de 2018, às 14horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Cite-se a 

parte requerida e intime-se a parte autora. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-53.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MAGALHAES DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO INICIAL Número do 

Processo: 1000147-53.2017.8.11.0059 REQUERENTE: LUCIENE 

MAGALHAES DE LIMA FERREIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING 

S.A. LUCIENE MAGALHÃES DE LIMA FERREIRA ajuizou Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais com Tutela de 

Urgência em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ambos qualificados 

nos autos. Aduziu a parte autora que no início do mês de dezembro de 

2015 recebeu uma ligação da empresa requerida para oferecer prestação 

de serviços bancários nos planos de crédito fácil, oportunidade em que 

recusou e, alguns meses depois, surpreendeu-se com a negativação do 

seu nome junto ao SERASA, efetuada de forma indevida pela demandada, 

uma vez que desconhece qualquer débito em seu nome. Entendendo 

presentes os requisitos, requereu a concessão de liminar para retirada ou 

suspensão da negativação junto ao SERASA. É o breve relato. Decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, 

consoante anexo, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito – 

SPC/SERASA, a exclusão do nome do Requerente dos seus bancos de 

dados, tão somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida 

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, 

determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se abstenha, 
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até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de 

reenviar o nome do Requerente para quaisquer bancos de dados em 

razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais). Por fim, designo audiência de conciliação para o 

dia 26 de fevereiro de 2018, às 14h30min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso). Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-38.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MAGALHAES DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO INICIAL Número do 

Processo: 1000148-38.2017.8.11.0059 REQUERENTE: LUCIENE 

MAGALHAES DE LIMA FERREIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING 

S.A. LUCIENE MAGALHÃES DE LIMA FERREIRA ajuizou Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais com Tutela de 

Urgência em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., ambos qualificados nos autos. 

Aduziu a parte autora que no início do mês de dezembro de 2015 recebeu 

uma ligação da empresa requerida para oferecer prestação de serviços 

bancários nos planos de crédito fácil, oportunidade em que recusou e, 

alguns meses depois, surpreendeu-se com a negativação do seu nome 

junto ao SERASA, efetuada de forma indevida pela demandada, uma vez 

que desconhece qualquer débito em seu nome. Entendendo presentes os 

requisitos, requereu a concessão de liminar para retirada ou suspensão 

da negativação junto ao SERASA. É o breve relato. Decido. No que dispõe 

o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do 

referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado 

ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da 

tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo 

de dano é evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante, consoante anexo, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando aos órgãos de proteção ao crédito – SPC/SERASA, a 

exclusão do nome do Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida ITAÚ 

UNIBANCO S.A., no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a 

intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome do 

Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Por 

fim, designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2018, 

às 15horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Cite-se a parte 

requerida e intime-se a parte autora. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-09.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LAELIA MEIRELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA DE EXTINÇÃO Número 

do Processo: 1000137-09.2017.8.11.0059 REQUERENTE: LAELIA 

MEIRELES PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, proposta por LAELIA MEIRELLES PEREIRA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. Juntou os documentos de 

fls. 03/10. Os autos vieram conclusos para recebimento da inicial. É o 

relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante 

possui domicílio na cidade de Pontes e Lacerda/MT, bem como o banco 

requerido está situado no Estado de São Paulo, que não pertencem a esta 

comarca. Sobre o assunto, cumpre destacar o art. 4º da Lei n. 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; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no 

foro previsto no inciso I deste artigo.” Nessa linha: “ENUNCIADO 89 do 

FONAJE – A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis”. Desse modo, em razão dos 

endereços apresentados das partes, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos 

do art. 4º da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n. 89 do FONAJE, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito por incompetência 

territorial. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.R.I.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43171 Nr: 2904-13.2012.811.0059

 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: Lourenço Dias Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora (ora exequente) se 

manifeste quanto à impugnação apresentada pela parte ré (ora 

executada).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45167 Nr: 989-89.2013.811.0059

 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
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 PARTE AUTORA: Valdeci Teodoro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo havido concordância da parte exequente com os cálculos 

apresentados pela parte executada, expeça-se ofício para pagamento do 

montante representado pelos cálculos postos como folhas 128/132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49937 Nr: 5585-19.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino de Sá Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determino à Secretaria deste Juízo que realoque as folhas destes autos 

postas como números 93/98, promovendo a consequente renumeração.

Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora (ora exequente) se 

manifeste quanto à impugnação apresentada pela parte ré (ora 

executada).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87665 Nr: 7848-82.2017.811.0059

 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 Financiamentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLENILSON VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87665 Nr: 7848-82.2017.811.0059

 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 Financiamentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLENILSON VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, tendo ficado demonstrada a mora por meio da notificação 

extrajudicial, defiro a liminar e determino a expedição de mandado de 

citação e de busca e apreensão do veículo automotor objeto desta 

ação.Caso o bem seja encontrado e apreendido, expeça a Secretaria 

deste Juízo ofício ao DETRAN requisitando a suspensão da cobrança e no 

apontamento de quais débitos relacionados ao RENAVAM, bem como, 

caso o bem seja apreendido, expeça ofício a Secretaria Estadual da 

Fazenda de Mato Grosso, requisitando a abstenção na cobrança de 

eventuais débitos relativos a IPVA incidentes sobre o bem.Deverá a 

Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado de busca e apreensão, 

além de outras faculdades e advertências dirigidas à parte requerida, que 

o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos.Arbitro honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido com esta 

demanda.Poderá o senhor oficial de justiça usar as faculdades previstas 

no artigo 212 do Código de Processo Civil e utilizar de reforço policial caso 

seja demonstrada a necessidade, ficando também autorizado 

arrombamento caso se sobreponha obstáculo para a apreensão do 

bem.Em tempo, deverá o meirinho, no ato da citação da parte requerida, 

cientifica-la que de que esta dispõe do prazo de 05 (cinco) dias, após a 

execução da liminar, para purgar a mora, efetuando o pagamento integral 

do débito, caso contrário a propriedade se consolidará em favor do 

requerente. Outrossim, o prazo para a apresentação de defesa é de 15 

(quinze) dias, a contar do cumprimento da liminar.

 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: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora acerca da designação 

de audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de março de 2018, às 

17h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94652 Nr: 11950-50.2017.811.0059

 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: Thiago Justen de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Câmara Municipal Confresa/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94801 Nr: 12041-43.2017.811.0059

 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: Jeane Luz Costa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - 

OAB:8.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que nos autos constam, DEFIRO o pedido 

liminar veiculado na inicial, para o fim de determinar ao Município de 

Confresa/MT que realize a CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE da 

requerente ao cargo de enfermeira municipal. Intime-se pessoalmente o 

prefeito municipal RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM. Fixo o prazo de 

36 horas para cumprimento da liminar, consignando que será aplicada 

mu l ta  de  R$10 .000 ,00  (dez  m i l  rea is )  po r  d i a  de 

descumprimento.Esclareço, por oportuno, que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque em 

feitos que se tem no pólo passivo a Fazenda Pública, o réu não concilia e 

nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual.Assim, 

cite-se a parte ré.Apresentada contestação, ou decorrido sem 

manifestação o prazo legal, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91241 Nr: 9972-38.2017.811.0059

 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: SIRIO ANTONIO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na represente demanda.Condeno o requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios ao advogado da parte adverso, os quais fixo 

em 10% sobre o valor da causa, contudo, fica suspensa sua exigibilidade 

em virtude da gratuidade judiciária concedida inicialmente.Condeno, ainda, 

o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, entrementes, 

permanece sua cobrança suspensa pelos mesmos motivos alhures 

delineados.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

mediante adoção das formalidade e anotações de praxe.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81903 Nr: 4141-09.2017.811.0059

 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: Benilda Maria Jornook

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito da parte autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário.Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado.Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 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. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62982 Nr: 549-88.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPBSa"A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se a ausência 

de preliminares a serem analisadas, razão pela qual declaro o feito 

saneado e fixo os seguintes pontos controvertidos:1 – lapso temporal em 

que as partes conviveram em regime de união estável;2 – renda mensal 

auferida pelo requerido;3 – bens adquiridos na constância da união;4 – 

benfeitorias realizadas no imóvel de propriedade do requerido na vigência 

da união;Diante dos pontos controvertidos supra delineados, determino 

que se intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando a pertinência destas. Sendo pedida 

produção de prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, 

devendo ser formulados quesitos sob o risco de preclusão.Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser esclarecido 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida.Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 

manifestação, iniciando-se pela parte autora e, após, para a parte 

requerida.Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem 

manifestação, implicará na concordância tácita das partes com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91079 Nr: 9868-46.2017.811.0059

 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: Evileide Costa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

De outro norte, em que pese o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº16/2017, por meio do qual a Procuradoria Federal no Estado de Mato 

Grosso recomendou a realização de perícia médica antes de ser 

procedida a citação da autarquia previdenciária, insta salientar a ausência, 

por ora, de médico perito do Juízo nesta Comarca, razão pela qual a 

designação de perícia médica com a respectiva nomeação de profissional 

será feita em momento oportuno.

Outrossim, 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.

Desse modo, cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91188 Nr: 9943-85.2017.811.0059

 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: AURINO RODRIGUES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação do réu , devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário.Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, 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. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94385 Nr: 11791-10.2017.811.0059

 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: RAIMUNDO NEY PINHEIRO TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MT, Sr. ELIEL BARROS 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17066 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor do Ofício Circular nº. 200/2017/NUGEP/VQS, o qual 

determinou a suspensão da tramitação dos processos que consistam na 

discussão quanto à “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, fica suspenso o 

presente feito, logo, suspensa a liminar anteriormente concedida, até 

ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
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Aguarde-se em Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49497 Nr: 5175-58.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi Escorsin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Autos n. 5175-58.2013.811.0059 (código 49497)

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Posteriormente, intimem-se as partes, primeiro a autora e, depois, a ré, 

cientificando-as de que têm 30 (trinta) dias para manifestar quanto ao 

eventual interesse na produção de outras provas e, se pretenderem a 

realização de prova técnica, deverá, desde logo, ser esclarecida a 

pertinência e formulado quesitos, sob o risco de preclusão, 

acompanhados, se houver interesse, da indicação de assistentes 

técnicos.

Porto Alegre do Norte (MT), 4 de julho de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50635 Nr: 539-15.2014.811.0059

 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: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakeline Tavares Grecchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Complementação:

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento da complementação da diligência do Oficial de Justiça, cuja 

guia deve ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

no valor de R$ 676,60 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta 

centavos)para oficial de Justiça Roger.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74635 Nr: 5506-35.2016.811.0059

 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): Rocicleide Bezerra Dias Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Complementação:

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento da complementação da diligência do Oficial de Justiça, cuja 

guia deve ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

no valor de R$ 676,60 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta 

centavos) para oficial de Justiça Roger.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80659 Nr: 3353-92.2017.811.0059

 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: RONALDO MARQUES TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LOUREDO DA 

SILVA - OAB:14326

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação do réu , devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário.Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, 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. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81114 Nr: 3641-40.2017.811.0059

 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: JOANA ANDRADE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTIA MARIA GONÇALVES - 

OAB:16950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito da parte autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário.Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado.Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 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. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87712 Nr: 7883-42.2017.811.0059

 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: CWW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebida a petição inicial, este Juízo fixou prazo para que a parte autora 

demonstrasse a hipossuficiência financeira alegada, a fim de se obter 

maior respaldo para deferimento, ou não, dos benefícios da gratuidade 

judiciária.

Analisando os autos, constata-se que o requerente cumpriu parcialmente 

a decisão exarada por este Juízo, estando pendente a juntada dos inteiro 

teor das duas últimas declarações de Imposto de Rende.

Outrossim, em análise aos documentos exibidos, verifica-se que o autor é 

produtor rural, sendo proprietário de uma fazenda situada na zona rural de 

Porto Alegre do Norte/MT, com área de 245,8854ha.

Neste sentido, não tendo ficado demonstrado que o requerente faz jus à 

concessão dos benefícios previstos no artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

Finalmente, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora 
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promova o recolhimento das custas e taxas judiciárias.

Frise-se que eventual inércia implicará no cancelamento da distribuição 

deste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87715 Nr: 7884-27.2017.811.0059

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NASCIMENTO DE ASSIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento da complementação da diligência do Oficial de Justiça, cuja 

guia deve ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

no valor de R$ 338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos) 

para oficial de Justiça Roger.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93487 Nr: 11264-58.2017.811.0059

 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: Luiz Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIZZA SOUSA MATOS SOARES 

- OAB:14780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que seja colacionado mandato 

procuratório confeccionado por meio de escritura pública, haja vista que a 

parte outorgante trata-se de pessoa analfabeta, bem assim 

ponderando-se o fato de que não há testemunhas assinando o documento 

a rogo.

Frise-se que eventual inércia poderá ensejar na extinção do feito sem 

análise do mérito.

Sanada a irregularidade ou decorrido sem manifestação o prazo supra, 

tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43171 Nr: 2904-13.2012.811.0059

 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: Lourenço Dias Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2904-13.2012.811.0059 (código 43171)

Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora (ora exequente) se 

manifeste quanto à impugnação apresentada pela parte ré (ora 

executada).

Porto Alegre do Norte (MT), 18 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81903 Nr: 4141-09.2017.811.0059

 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: Benilda Maria Jornook

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora , copias dos 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85288 Nr: 6289-90.2017.811.0059

 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): Agrimar José de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:89.845SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento das diligências 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94210 Nr: 11697-62.2017.811.0059

 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: Deneri de Olivera Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar ao 

INSS que proceda com a implantação integral do benefício de Auxílio 

Doença, PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, à requerente. Via de 

consequência, determino que a Secretaria expeça ofício ao 

procurador-chefe da Procuradoria Geral Federal Especializada, a ser 

entregue em mãos, requisitando que implante o benefício previdenciário 

objeto deste processo, no prazo de 15 (quinze) dias.Devendo, outrossim, 

ser encaminhado ofício ao APSADJ, devidamente instruído pela 

integralidade dos documentos que o referido setor de implantação reputa 

necessários.O descumprimento injustificado desta ordem implicará em 

execução de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, bloqueio 

do montante devido nas contas do ente público e remessa das peças 

necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados ao manejo 

da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como para 

adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico.De 

outro norte, em que pese o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº16/2017, por meio do qual a Procuradoria Federal no Estado de Mato 

Grosso recomendou a realização de perícia médica antes de ser 

procedida a citação da autarquia previdenciária, insta salientar a ausência, 

por ora, de médico perito do Juízo nesta Comarca, razão pela qual a 

designação de perícia médica com a respectiva nomeação de profissional 

será feita em momento oportuno.Outrossim, 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.Desse modo, cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95093 Nr: 12243-20.2017.811.0059

 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: DÊNIS GOMES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CONFRESA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar veiculado na inicial, para o fim de 

determinar a autoridade coatora a nomeação e posse do impetrante ao 

cargo de motorista da Câmara Municipal de Confresa-MT, fixando o prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da liminar, sob pena de 

fixação oportundamente de multa diária.Notifique-se a autoridade 

impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações que 

julgue necessárias.Cientifique-se o órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, devendo ser-lhe encaminhada cópia da 

petição inicial desacompanhada dos documentos para que, querendo, 

ingresse no feito.Na sequência, apresentadas as informações ou 

decorrido o prazo legal, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público 

para emissão de parecer, nos termos do artigo 11 da Lei 12.016/2009, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45381 Nr: 1193-36.2013.811.0059

 AÇÃO: Carta Testemunhável->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Pereira Ferreira, alunha "Assis da 

Saúde"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de carta testemunhável protocolada pela defesa técnica do 

acusado Francisco Assis Pereira Ferreira, objetivando a reforma da 

decisão que negou seguimento ao Recurso de Sentido Estrito, interposto 

nos autos de código 42596.

 Às fls. 93/94, consta acordão do E. Tribunal de Justiça que negou 

seguimento ao presente feito.

O acordão supra transitou em julgado em 09.03.2017 (fl.98), com a 

consequente remessa dos autos a esta instância.

 É o breve relato. Decido.

 Considerando o acima relatado, determino o arquivamento do presente 

feito com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92588 Nr: 10740-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailto Souza de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 Considerando a primariedade do acusado (consulta em sistema Apolo), o 

encerramento da instrução criminal e as declarações da vítima colhida 

nesta audiência no sentido de que a relação sexual foi consentida, o que 

revela a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, acolhendo 

manifestação ministerial, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado, 

mediante a fixação das seguintes medidas cautelares: comparecimento 

mensal neste juízo para justificar suas atividades e proibição de se 

ausentar desta comarca pelo prazo superior de 15 (quinze) dias sem 

autorização judicial. Fica o acusado ciente de que, caso haja 

descumprimento das medidas alternativas, poderá novamente decretada a 

prisão preventiva. Considerando o adiantado horário, sirva-se 

excepcionalmente a presente decisão como alvará de soltura, se por outro 

motivo não permanecer preso. Por fim, concluída a instrução criminal e 

apresentado os memoriais finais pelo MPE, abra-se vista a defesa para, no 

prazo de 05 dias, oferecer alegações finais escritas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19697 Nr: 392-91.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose da Silva, vulgo "Neto", Iamar Soares de 

Oliveira, vulgo "Nenen", Valquimar Fiaro Conceição, vulgo "Roquimar", 

Lourenço Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 Despacho

Certifique-se quanto ao cumprimento das determinações contidas na fl. 

365.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92588 Nr: 10740-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailto Souza de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para INTIMAR a defesa do réu Ailto Sousa de Paula, por intermédio 

de seus advogados, Dra Claudia Dias de Arruda Voltoline - OAB/MT nº 

22084/O e Dr. Rubens Alves do Nascimento Junior - OAB/MT nº 22141/B 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar alegações finais escritas 

(art. 403, § 3º do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92588 Nr: 10740-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailto Souza de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, em que pese a preliminar arguida pela defesa, 

verifico a inexistência das hipóteses elencadas pelo ordenamento jurídico, 

ressaltando que nesta fase processual incide o princípio in dubio pro 

societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de dezembro de 

2017, às 17h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Requisite-se o réu, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92588 Nr: 10740-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailto Souza de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 534 de 760



VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 Considerando que o feito envolve menor, processe-se em segredo de 

segredo de justiça.

Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar do mandado que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

remeta-se o feito à Defensoria Pública.

Por fim, defiro os itens 3 e 4 da cota ministerial, dessa forma, autorizo o 

acesso aos dados contidos no aplicativo de mensagens no aparelho 

celular do denunciado, ao mesmo tempo, determino a realização de estudo 

social pela equipe multidisciplinar desta Comarca, na residência da menor .

Ciência ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46837 Nr: 2633-67.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Afonso de Carvalho, alcunha "Paulão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-A/MT

 Despacho

Cumpra-se conforme despacho de fl. retro, abra-se vista aos sujeitos 

processuais para apresentação de alegações finais.

Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66153 Nr: 1781-38.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuciano Ferreira Lobo Vulgo "Gordo"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 INTIMO a defesa do acusado Cleusiano Ferreira Lobo, vulgo "Gordo", na 

pessoa de seus advogados, Dr. Jodacy Gaspar Dantas - OAB/MT 10993 e 

Dr. Dianatan Ferreira Jorge - OAB/MT 18699 para, no prazo de 05 (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, nos termos do art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71432 Nr: 4126-74.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mardone Lemes dos Reis, vulgo "Gordo ou 

Cobrinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 : Da análise detida dos autos, verifica-se permanecerem inalteradas as 

razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, na 

medida em que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a 

ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do 

cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública. 

Importa ressaltar que, em relação aos indícios de autoria, a vítima Ednaldo 

nesta solenidade reconheceu o acusado como autor dos fatos contidos 

na denúncia. Além disso, o denunciado responde a diversas ações penais 

em curso (códigos 40107, 44188, 53539 e 8599), o que revela a 

reiteração criminosa/delitiva e, por consequência, sua periculosidade. 

Conclui-se, portanto, a existência de motivação idônea a respaldar a 

segregação cautelar do acusado. ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer 

ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. 

Outrossim, defiro o pedido ministerial e redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01 de fevereiro de 2018, às 15h00min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Expeça-se mandado de condução coercitiva 

da testemunha Iris Mendanha da silva. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84856 Nr: 6020-51.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elinei Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Considerando o teor da manifestação retro, HOMOLOGO a desistência da 

oitiva da testemunha Alan Diego Pereira da Silva.

Ao mesmo tempo, defiro o pedido ministerial, a fim de que seja expedida 

nova carta precatória para Comarca de Marabá/PA, para oitiva da 

testemunha Ingrid Mayara Mota Cardoso, consignando a observação feita 

pelo Oficial de Justiça (“casa de portão, depois do campinho” – ref. 122).

 Deverá o Gestor Judiciário acompanhar a distribuição e cumprimento da 

missiva no juízo deprecado, a fim de resguardar a celeridade dos atos 

processuais, uma vez que se trata de réu preso.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90380 Nr: 9506-44.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo de Brito de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Considerando o teor da petição retro, em que o Parquet informa o 

endereço das testemunhas Adailde Rodrigues de Oliveira e João Paulo 

Lemes da Silva, expeçam-se os mandados de intimação para as referidas 

testemunhas.

No mais, aguarde-se os autos a audiência designada.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência ante a proximidade da audiência 

designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61287 Nr: 3938-18.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilson Rodrigues da Silva, alcunha 

"Baixinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Defiro o pedido ministerial retro.

 Assim sendo, designo audiência para oitiva da testemunha RAFAEL 

FRANCINO, para o dia 08 de fevereiro de 2018, às 14h30min (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso).

Expeça-se mandando de condução coercitiva para a mencionada 

testemunha, atentando-se para o endereço retro informado pelo Parquet 

(ref. 241).

Expeça-se ofício requisitando a presença do réu.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66456 Nr: 1904-36.2016.811.0059
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVA SANTOS DE ARAUJO 

SILVA - OAB:19410/O, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva retro, abra-se vista 

ao Ministério Público para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85024 Nr: 6135-72.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Santos Robalo, Tiago Cavalcante de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19.338/A - MT

 Ante a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, abra-se 

vistas dos autos à defesa dos acusados para que, no prazo legal, 

apresente os memoriais finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89150 Nr: 8804-98.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocinei Pereira dos Santos, Vulgo "Russo"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de novembro de 

2017, às 14h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Requisite-se o réu, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66456 Nr: 1904-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVA SANTOS DE ARAUJO 

SILVA - OAB:19410/O, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 Aguarde-se o julgamento do recurso em sentido estrito pelo E. Tribunal de 

Justiça.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77867 Nr: 1587-04.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Carvalho Lopes, Rodrigo Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21455-A, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante tudo o que foi dito até aqui nesta sentença, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA, para PRONUNCIAR ALEXANDRE 

CARVALHO LOPES e RODRIGO FERREIRA DA SILVA, já qualificados nos 

autos, como incurso no artigo 121, §2º, inciso I e III combinado com artigo 

29, ambos do Código Penal, sujeitando-os, via de consequência, a 

julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.Mantenho a prisão preventiva 

dos réus considerando que as situações que ensejaram a segregação 

cautelar não se alteraram.Intimem-se os acusados da presente sentença 

de pronúncia, tudo de conformidade com o que preceitua o artigo 420 do 

Código de Processo Penal.Preclusa a sentença de pronúncia, intime-se o 

Ministério Público e, em seguida, os defensores para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências, a 

teor do que dispõe o art. 422 do Código de Processo Penal.Após, 

voltem-me conclusos para deliberar sobre os requerimentos de provas a 

serem produzidas ou exibidas no plenário do júri, ou elaborar o relatório 

sucinto do processo e determinar a sua inclusão em pauta da reunião do 

Tribunal do Júri.O nome dos réus não devem ser lançados no rol dos 

culpados, em atenção ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89150 Nr: 8804-98.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocinei Pereira dos Santos, Vulgo "Russo"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Considerando a impossibilidade do representante ministerial comparecer 

as audiências no período vespertino do dia 14 de dezembro de 2017, 

antecipo, excepcionalmente, as audiências deste dia para o período 

matutino, em virtude da falta de outras datas disponíveis e por se tratar de 

réu preso.

Assim, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

dezembro de 2017, às 08horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

No mais, reitero as deliberações de ref. 31.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89150 Nr: 8804-98.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocinei Pereira dos Santos, Vulgo "Russo"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para INTIMAR a defesa do acusado Jocinei Pereira dos Santos, 

vulgo "Russo", por intermédio de seu advogado, Dr. Nivaldo Pereira da 

Silva - OAB/MT nº 17795, para, no prazo de 05 (cinco) apresentar as 

alegações finais do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89150 Nr: 8804-98.2017.811.0059
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocinei Pereira dos Santos, Vulgo "Russo"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar do mandado que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

remeta-se o feito à Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89150 Nr: 8804-98.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocinei Pereira dos Santos, Vulgo "Russo"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Defiro o pedido ministerial e redesigno a continuação da audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de dezembro de 2017, às 14h00min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Expeçam-se mandados de 

intimação para as testemunhas Ana Flavia Alves da Cruz e Rafael Moraes 

da Costa, nos endereços acima indicados. Saem os presentes intimados.

 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 o Juiz plantonista indeferiu o pedido de revogação de 

prisão preventiva do denunciado, passo à análise da Defesa Preliminar.

Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de fevereiro de 

2018, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Requisite-se o réu, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94354 Nr: 11770-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Batista Ribeiro, alcunha "farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Considerando a certidão retro, intime-se a defesa técnica do acusado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos procuração 

devidamente assinada pelo denunciado.

 Após, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58671 Nr: 2568-04.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lessandro Gomes dos Santos, José Benedito 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 (...)Posto isso, sem mais delongas, e em consonância com o parecer 

ministerial, REVOGO as medidas cautelares anteriormente concedidas ao 

acusado LESSANDRO GOMES DOS SANTOS, nos termos dos artigos 282, 

§ 4º e 312, paragrafo único, ambos do Código de Processo Penal, por 

conseguinte, decreto sua prisão preventiva. Expeça-se o competente 

mandado de prisão preventiva, devendo a segregação ser efetivada e 

mantida com as cautelas e garantias legais.No mais, considerando o teor 

da certidão da certidão retro, intimem-se os acusados, pessoalmente, 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, constituírem novo defensor, 

sob pena de remessa dos autos a Defensoria Pública para apresentação 

de alegações finais. Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem 

conclusos. Ciência ao MPE e a Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79313 Nr: 2598-68.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte/MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaimeson Hernandes de Oliveira Araújo, 

Renato Gomes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Em relação ao pedido de prisão e aditamento a denúncia de ref. 120, 

ouça-se a defesa do acusado Renato (Dr. Nelton Schwingel), no prazo de 

05 dias, nos termos do art. 384, §2º, do CPP.

 Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 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

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para INTIMAR a defesa dos acusados Materson Pereira Correia, 

Fábio Ribeiro da Silva e Valdemir Alves Brittes, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - OAB/MT nº 17795; do acusado 

Elias Rai Bretanha Moreira, por intermédio de sua advogada, Drª. Camila 
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Moura Feitoza – OAB/MT 17816; do acusado Jesuslanderson Ferreira 

Moreira, alcunha “Kila”, por intermédio de seu advogado, Dr. Lorran de 

Souza Santos – OAB/MT n°. 22422/O, e, dos acusados Rogério Henrique 

da Silva e Luciano Henrique da Silva, por intermédio do seu advogado, Dr. 

José Renato de Moraes – OABMT n. 13330-A, para, no prazo de 05 

(cinco), apresentarem as alegações finais dos réus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83722 Nr: 5326-82.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Santos Robalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Considerando que o Ministério Público (ref. 23), e a Defesa (ref.84), não 

se opuseram quanto aos cálculos de ref. 56, HOMOLOGO-O para que 

surtam seus efeitos legais.

Defiro o pedido ministerial retro, a fim de que seja certificado pelo Gestor 

Judiciário, se na ação penal que originou o presente executivo houve a 

interposição de recurso, devendo, em caso positivo, indicar qual espécie 

recursal apresentada.

 Caso negativo, certificado o trânsito em julgado na mencionada ação 

penal, expeça-se guia de execução penal definitiva.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90865 Nr: 9774-98.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A/MT

 Considerando a petição de Ref: 18, redesigno audiência para o dia 30 de 

janeiro de 2018, às 15h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Cadastre-se o advogado do réu, expeça-se mandado de intimação e 

comunique-se ao juízo deprecante.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico remessa eletrônica dos autos para INTIMAÇÃO da parte autora, 

por sua procuradora, para fornecer meios para cumprimento da decisão, 

que servirá de ALVARÁ e Ofício, OU proceder o pagamento do valor da 

diligência para tal.

Para tanto, deverá acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", 

no ícone "Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados 

do processo e, na parte referente ao "bairro", clicar duas vezes em 

"Centro", para emitir a guia no valor de R$ 19,25 (dezenove reais e vinte e 

cinco centavos), nos termos do Provimento nº 07/2017 CGJ.

 Certifico ainda, que poderá comparecer na secretaria para retirada do 

Alvará e assinatura do Termo de Compromisso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 36602 Nr: 1856-66.2017.811.0019

 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: Altevir Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué da Silva Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados acerca 

da devolução da CP enviada à comarca de Juara uma vez que não houve 

recolhimento do preparo da mesma, providencie no prazo legal. /git/.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31196 Nr: 1645-64.2016.811.0019

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AER, SER, VER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES SILVA - 

OAB:328979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ketlin Caroline Schmid - 

OAB:21200-O/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT, 

Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 Vistos.

Em virtude da participação em curso de capacitação na cidade de Cuiabá, 

este Magistrado estará ausente da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, 

nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, estando em trânsito na data de 28 

de fevereiro de 2018.

 Por tais razões, havendo necessidade de readequar a pauta de 

audiências, redesigno a realização de inspeção judicial para o dia 09 de 

março de 2018, às 10h00min.

Proceda-se as intimações necessárias, em consonância com as decisões 

anteriores, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 36602 Nr: 1856-66.2017.811.0019

 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: Altevir Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué da Silva Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do teor da ata de audiência retro, DESIGNO nova audiência de 

conciliaçao a ser realizada no dia 15 de março de 2018 às 13h30min.

Cumpra-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37827 Nr: 2441-21.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Rodrigues Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Ante o teor da certidão retro e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio a causídico(a) Dra. Lindamir Macedo de 
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Paiva, inscrita na OAB/MT sob o n.º 16164, para patrocinar os interesses 

do reeducando Carlos Alexandre Rodrigues Bento, no prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 06 (seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37919 Nr: 2490-62.2017.811.0019

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bispo da Cruz Sobrinho, Valdeci Bispo da 

Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 Processo eletrônico nº 2490-62.2017.811.0019

Código nº 37919

Vara Única

Vistos.

Considerando a não realização da solenidade anteriormente aprazada em 

virtude da suspensão do expediente em razão falta de energia elétrica 

nesta Comarca, conforme Portaria n.º 55/2017, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 16h40.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38495 Nr: 2792-91.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ramos da Silva Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Ante o teor da certidão retro e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio a causídico(a) Dra. Maria Carla Rezende 

Figueiredo, inscrita na OAB/MT sob o n.º 22269-O, para patrocinar os 

interesses do reeducando Daniel Ramos da Silva Bueno, no prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 06 (seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21402 Nr: 431-43.2013.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lelia Felipe dos Santos - 

OAB:MT 10.473

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

para ABSOLVER o acusado ALEX DA SILVA SANTOS, qualificado nos 

autos, pela prática dos crimes descritos na denúncia, com fundamento no 

art. 386, III, do CPP.Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal da presente sentença absolutória, informando-lhe o número do 

presente feito, bem como o número do inquérito policial, que dera origem a 

presente Ação Penal, para fins de registro.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais de praxe. 

Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto 

dos Gaúchos, 08 de janeiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25256 Nr: 611-88.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Santiago de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 Certifico que, uma vez que a r. decisão datada de 13/11/2018 ref. 30 até 

a presente data não foi publicada para intimação do advogado do réu, 

INTIMO-0 da audiência designada para o dia 25 de janeiro de 2018, às 

14:30 horas. /git/.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29766 Nr: 888-70.2016.811.0019

 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: RBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia de Freitas Colli - 

OAB:16044/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Processo n.º 888-70.2016.811.0019

Código n° 29766

Vara Única

Vistos.

Tendo em vista que este Magistrado estará ausente da Comarca em razão 

de usufruto de licença compensatória deferida pela Presidência do E. 

TJ/MT, especificamente na data outrora designada para a audiência de 

instrução e julgamento, é necessário readequar a pauta de audiências, e 

por isso, redesigno audiência para o dia 10 de maio de 2018, às 14h00min.

Façam-se todas as intimações necessárias, expedindo-se carta 

precatória, se for o caso.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 09 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 36339 Nr: 1746-67.2017.811.0019

 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: E.B. AGRO INSUMOS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenor Ebert, Rayf Roberto Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CAROLINE 

BRUSTOLIN - OAB:341075, PATRÍCIA QUESSADA MILAN - OAB:7131

 Vistos.

À vista do teor da petição de Ref. 109, intime-se a parte embargada para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37776 Nr: 1523-12.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rangel da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Ante o teor da certidão retro e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio a causídico(a) Dra. Joselaine Silva dos 

Anjos, inscrita na OAB/MT sob o n.º 23765, para patrocinar os interesses 

do reeducando, Tiago Rangel da Luz, no prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 06 (seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37974 Nr: 2513-08.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Ante o teor da certidão retro e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio a causídico(a) Dra. Marcia de Campos 

Luna, inscrita na OAB/MT sob o n.º 12418-O, para patrocinar os 

interesses do reeducando Henrique Costa Oliveira, no prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 06 (seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38999 Nr: 3037-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBD, CSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR VELOZO JUNIOR - 

OAB:, Monica da Silva Costa - OAB:23320-0

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Ante o teor da certidão retro e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio a causídico(a) Dra. Monica da Silva Costa, 

inscrita na OAB/MT sob o n.º 23320, para patrocinar os interesses da 

Requerida, Claudinéia Silva do Nascimento, no prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 05 (cinco) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38999 Nr: 3037-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBD, CSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR VELOZO JUNIOR - 

OAB:, Monica da Silva Costa - OAB:23320-0

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Ante o teor da certidão retro e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o causídico Dr. Moacir Velozo Junior, 

inscrita na OAB/MT sob o n.º 17762-A, para patrocinar os interesses do 

Requerido, Johnny Biscaro Duarte, no prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 05 (cinco) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 
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02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 135 Nr: 12-48.1998.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alpineu Custódio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cruz Moreira - 

OAB:, Francisco de Assis dos Santos - OAB:, Mônica Pagliuso 

Siqueira - OAB:3900MT, Sandra Mara Contes Lopes - OAB:7109/MT

 Processo n.º 12-48.1998.811.0019

Código n.º 135

Vara única

Vistos.

Proceda-se à habilitação das partes conforme decisão proferida nos 

autos tombados sob o Código de n.º 31348, retificando-se a capa dos 

autos.

Após, intime-os para que requeiram o que de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 09 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9454 Nr: 613-05.2008.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Executivo de Pena nº 613-05.2008.811.0019

Código nº 9454

Vara Única

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o reeducando 

CLEBERSON DA CRUZ teve seu regime de pena regredido e a perda de 

1/3 dos dias remidos, em virtude do cometimento de crime doloso e de falta 

grave.

Ante o teor do cálculo de pena acostado aos autos, o Ministério Público e 

defesa manifestaram-se pela retificação e elaboração de novo cálculo de 

pena em virtude da inobservância da data base correta para progressão 

de regime, respectivamente às fls.302 e 304/305.

 À vista dos argumentos formulados, verifico que assiste razão às partes, 

motivo pelo qual promovo a remessa dos autos ao setor de cálculo, a fim 

de que haja a retificação do cálculo de pena do reeducando, levando em 

consideração a data base correta para recontagem do prazo de 

progressão de regime.

 Em seguida, intime-se a defesa para manifestação.

 Após, vistas dos autos ao Ministério Público.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 10 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11413 Nr: 360-46.2010.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Rodrigues da Conceição, Joilson 

Bispo Coelho Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:103709/MG, Márcio Ronaldo de Deus da Silva - 

OAB:13171/MT

 Processo nº. 360-46.2010.811.0019

Código nº. 11413

Vara única

Vistos.

Inicialmente, certifique a secretaria da Vara se os réus JOILSON e 

ADELSON possuem advogados constituídos nos autos, e quem 

efetivamente está defendendo seus interesses em juízo, já que, às fls. 

367, fora nomeado defensor dativo aos acusados, e à fl. 389 o 

sentenciado JOILSON apresentou apelação através de advogado 

constituído, porém, sem procuração ou substabelecimento.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que o sentenciado JOILSON BISPO 

COELHO FERREIRA está em liberdade há tempos (decisão de fl. 96, e 

alvará de fl. 110), sendo equivocada a expedição de Carta Precatória para 

a comarca de Tangará da Serra-MT.

 Havendo nos autos endereço do sentenciado (fl. 96 e 281), intime-se 

pessoalmente JOILSON BISPO COELHO FERREIRA no endereço indicado 

(fl. 281), por ocasião de seu comparecimento em juízo para ser 

interrogado.

Sendo positiva, intimem-se os réus, através de seus advogados, para 

contrarrazoar a apelação do Ministério Público, no prazo legal.

 Em caso de restar infrutífera sua intimação pessoal, determino desde logo 

a expedição de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, com a finalidade de 

intimar o referido réu da sentença proferida nos autos.

Após a intimação do sentenciado JOILSON, remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, considerando que sua defesa optou por arrozoar a 

apelação em 2ª instância.

Por fim, certifique-se quanto à ocorrência de trânsito em julgado da 

sentença para o réu ADELSON RODRIGUES e sua defesa técnica.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 10 de janeiro de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21377 Nr: 405-45.2013.811.0019

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACeRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMH, RApdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT, Diana Aparecida Cenedese - 

OAB:17823/O, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT, Maria 

Carla Rezende Figueiredo - OAB:22269-0, Samuel de Campos 

Widal Filho - OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Certifico e dou fé, que os presentes autos encontram-se apenso aos 

demais, códigos 22196, 22426 e 22245, nos quais haverá audiência única 

de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 25 de janeiro de 2018, às 14:30 

hs, conforme decisão de fls. 341, razão pela qual, procedo a Intimação 

das Partes, na pessoa dos advogados, para o devido comparecimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21857 Nr: 9-34.2014.811.0019

 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, Município 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidranorte Mecânica (WL Hidráulica), Vanderlei 

Antonio de Abreu, Lauri José Rhoden, Cláudio Javé de Sá Bandeira, Welita 

Inácio Duarte Rhoden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Ministério Público Estadual - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a omissão 

apontada.Contudo rejeito as questões preliminares invocadas. Intimem-se 

as partes.Cumpra-se, inclusive as determinações contidas na decisão 

anterior, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências. Porto dos Gaúchos, 10 de janeiro de 2018. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21858 Nr: 10-19.2014.811.0019

 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, Município 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Reni Cecília Puhl 

Petrazzini-ME, Reni Cecília Puhl Petrazzini, Cláudio Javé de Sá Bandeira, 

Abel Aliomar Petrazzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT, André Figueredo da Silva - OAB:MT 21.214/O, 

Lidiane Paula de Sousa - OAB:99525/MG, Márcio Teixeira da 

Fonseca - OAB:8393-A/MT, Marco Antonio Mendes - 

OAB:11341-A/MT

 Processo n.º 10-19.2014.811.0019

Código n° 21858

Vara Única

Vistos.

Tendo em vista que este Magistrado se encontrará de compensatória na 

data designada para a audiência de instrução e julgamento outrora 

designada para o mês de abril, redesigno a referida audiência para o dia 

10 de maio de 2018, às 16h00min.

Façam-se todas as intimações necessárias, expedindo-se carta 

precatória, se for o caso.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 09 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21859 Nr: 11-04.2014.811.0019

 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, Município 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Cláudio Javé de 

Sá Bandeira, Milton Geller, Vilson Geller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110, Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT

 Processo n.º 11-04.2014.811.0019

Código n.º 21859

Vara Única

Vistos.

Incialmente, diante da inércia dos requeridos em apresentar rol de 

testemunhas, conforme certificado à fl. 696, dou por preclusa a produção 

de prova testemunhal em audiência.

Por oportuno, visando dar regular prosseguimento ao feito, DESIGNO 

audiência de instrução de julgamento a ocorrer no dia 08 de março de 

2018 às 13h30min.

Intimem-se pessoalmente as partes que deverão depor em juízo, conforme 

rol indiciado pelo Ministério Público (fl. 695).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as devidas cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 11 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22835 Nr: 687-49.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA-ME, FABIANO REIS 

DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Almeida Freitas - 

OAB:727/MT, Russian dos Santos - OAB:87932/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 687-49.2014.811.0019

Código n.º 22835

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por FABIANO REIS DE 

SOUZA SILVA e OUTRO em face de FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA a 

todos já devidamente qualificados nos autos.

Conforme informam os autos, houve o total cumprimento do dispositivo da 

sentença, porquanto foram praticados todos os atos necessários para a 

reintegração de posse pleiteada.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que o presente processo de execução 

exauriu sua finalidade última, mormente porque fora plenamente alcançado 

o provimento jurisdicional a que se colimava.

Nos termos do art. 924, II, do NCPC, a execução se extingue quando a 

obrigação for satisfeita. Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo 

diploma, que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Deste modo, verificado nos presentes autos que a parte executada 

adimpliu espontaneamente a obrigação oriunda do título executivo 

extrajudicial, é de se constatar que o processo merece ser extinto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença, nos termos do que vaticina o art. 924, II, do 

NCPC. Com isto, proceda-se ao arquivamento do feito, providenciando-se 

as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 16 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25088 Nr: 561-62.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roger William Coqui da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:7389/MT, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:103709/MG

 Vistos.

À evidência, estando os autos em conformidade com os eventos da 

execução, não apresentando incongruência matemática, conforme 

manifestação ministerial e da defesa, HOMOLOGO o cálculo da pena de 

Ref. 258.

Aguardem os autos em Secretaria para fiscalização do cumprimento da 

pena.

Intimem-se o recuperando e seu Advogado.
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Ciência ao MPE.

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.: 26783 Nr: 1151-39.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henio Lima Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 Vistos.

À evidência, estando os autos em conformidade com os eventos da 

execução, não apresentando incongruência matemática, conforme 

manifestação ministerial e da defesa, HOMOLOGO o cálculo da pena de 

Ref.133.

Aguardem os autos em Secretaria para fiscalização do cumprimento da 

pena.

Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

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.: 30646 Nr: 1376-25.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gulio Pablo Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:103709/MG

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Ante o teor da petição retro e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o causídico(a) Dr. Felipe de Oliveira 

Alexandrino, inscrito(a) na OAB/MT sob o n.º 18182-A, para patrocinar os 

interesses do denunciado, Gulio Pablo Marques, no prazo legal.

Desde já, arbitro o título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 10 (dez) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 04 de dezembro de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31623 Nr: 1950-48.2016.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Processo eletrônico nº 1950-48.2016.811.0019

Código nº 31623

Vara Única

Vistos.

Considerando a não realização da solenidade anteriormente aprazada em 

virtude da suspensão do expediente em razão falta de energia elétrica 

nesta Comarca, conforme Portaria n.º 55/2017, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 de março de 2018, às 13h30.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

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.: 34753 Nr: 1035-62.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Vitalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio a causídica Dra. Jéssica Rodrigues de 

Souza, inscrita na OAB/MT sob o n.º 22870-O, para patrocinar os 

interesses do Réu Dorival Vitalino da Silva, no prazo legal.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB), e art. 264 do CPP.

 Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do 

causídico nomeado o valor equivalente a 5 (cinco) URH, conforme prevê a 

Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Mato Grosso.

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 35919 Nr: 1540-53.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Rodrigues Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena do reeducando CARLOS ALEXANDRE 

RODRIGUES BENTO, no qual fora apresentado cálculo de pena privativa 

de liberdade EM Ref.7.

Compulsando os autos, verifico que a Defensora Dativa ora nomeada não 

se manifestou nos autos, decorrendo o prazo in albis, conforme certidão 

de Ref.29.

Posto isto, intime-se a defesa para se manifestar nos autos, no prazo 

impreterível de 05 (cinco) dias, caso mantenha-se inerte, retorne os autos 

com urgência a este Gabinete a fim de que sejam tomadas as medidas 

cabíveis e realizada nova nomeação de defensor dativo ao reeducando.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 36975 Nr: 2082-71.2017.811.0019

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érica Vanessa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 Trata-se de Ação Previdenciária de Salário Maternidade c/c Pedido de 

Urgência, ajuizada por ÉRICA VANESSA DOS SANTOS, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando, para 

tanto, ter preenchidos todos os requisitos necessários à concessão do 

referido benefício.

 Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o 

feito.

Recebida a inicial em decisão de Ref.5, ocasião em que fora deferido o 

benefício da Gratuidade de Justiça à parte autora e indeferida a 

antecipação de tutela.

Devidamente citada, inclusive com carga/remessa dos autos, a autarquia 

federal deixou transcorrer o prazo para apresentação de defesa 

(conforme se extrai da Ref.10 e Ref.14), razão pela qual DECRETO a sua 

revelia, contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos, 

razão pela qual deve o processo prosseguir para a fase instrutória.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem 

as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

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.: 37269 Nr: 2195-25.2017.811.0019

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido formulado pelo suposto agressor e, por consectário, determino 

imediato arquivamento do presente procedimento.Expeça-se certidão de 

honorários em favor do causídico nomeado, no importe de 1 (um) URH, 

arbitrado proporcionalmente a sua atuação no feito.Cumpra-se.Ciência ao 

MPE.Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 08 de janeiro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 8406 Nr: 553-66.2007.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSRdS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Processo n.º 553-66.2007.811.0019

 Código nº 8406

Vara Única

 DECISÃO

 Vistos.

 Trata-se de petitório (fls.188/190), em que a parte Exequente pugna pela 

realização de pesquisa junto ao sistema INFOJUD, a fim de serem 

localizados bens passíveis de penhora da parte Executada.

 Inicialmente, convêm destacar que com o advento do uso da tecnologia da 

informação, através da celebração de convênio entre o Poder Judiciário e 

diversos outros órgãos do Poder Público, muitas das diligências que 

requeriam a expedição de ofícios, atravancando sobremaneira o 

transcorrer do processo foram suprimidas. Em substituição, foram 

adotados sistemas informatizados, a exemplo do INFOJUD, BACENJUD e 

RENAJUD.

 Ademais, há recomendação do CNJ em vigor (Recomendação nº 

51/2015), para a utilização exclusiva dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e 

RENAJUD para transmissão de ordens judiciais à Receita Federal do 

Brasil, ao Banco Central do Brasil, e ao Departamento Nacional de 

Trânsito.

 Posto isso, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, com a finalidade de 

averiguar a existência de bens passíveis de penhora de propriedade da 

parte executada, e nesta oportunidade, anexo a esta decisão o resultado 

da referida consulta.

 Advirto que uma vez realizada a consulta através do InfoJud, imperiosa a 

juntada aos autos do respectivo documento submetido a sigilo, a partir de 

quando o processo deverá tramitar em segredo de justiça, conforme já 

decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos 

recursos repetitivos (REsp 1349363/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013).

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 10 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 10513 Nr: 670-86.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONHEÇO 

dos presentes embargos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para o fim 

de suprir a omissão apontada, arbitrando em favor do causídico 

embargante o importe de 02 (dois) URH’s, atinente a sua atuação no 

Processo Administrativo Disciplinar, expedindo-se, de logo, a respectiva 

certidão de honorários.Por oportuno, com o advento do calculo atualizado 

da pena, inclusive com a readequação promovida pelo E. TJTM, fica desde 

logo a defesa intimada para se manifestar acerca dos cálculos no prazo 

de 15 dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 10 de janeiro 

de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21377 Nr: 405-45.2013.811.0019

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACeRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMH, RApdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT, Diana Aparecida Cenedese - 

OAB:17823/O, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT, Maria 

Carla Rezende Figueiredo - OAB:22269-0, Samuel de Campos 

Widal Filho - OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Processo n.º 405-45.2013.811.0019

Código nº 21377

Vara Única
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DECISÃO

Vistos.

DEFIRO o pleito constante às fls. 340 e 340-v, eis que, notadamente, a 

concentração das lides que envolvem as partes em uma única audiência 

de tentativa de conciliação trará maior economia e celeridade processual.

Assim determino que a secretaria da Vara Única proceda a reunião dos 

processos envolvendo as partes litigantes, incluindo-se esta ação na 

pauta de audiências da conciliadora, para o dia 25 de janeiro de 2018, 

conforme requerido.

Aguarde-se a realização da solenidade.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 11 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21856 Nr: 8-49.2014.811.0019

 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, Município 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Junior, Vanderlei 

Antonio de Abreu, M.D.S Auto Peças LTDA -ME, Cláudio Javé de Sá 

Bandeira, Dorli de Fátima Vilas Boas da Silva, Davi Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14143/MT, Lidiane Paula de Sousa - OAB:99525/MG, 

Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Marco Antonio 

Mendes - OAB:11341-A/MT

 Processo n.º 8-49.2014.811.0019

Código nº 21856

Vara Única

Vistos.

Analisando detidamente os autos verifico que o requerido Claudio Javé de 

Sá Bandeira encontra-se assistido por curador especial nomeado, 

contudo, uma vez intimado, não apresentou contestação. Com efeito, 

visando evitar futuras alegações de nulidade por cerceamento de defesa, 

determino a renovação da intimação do causídico nomeado, para que no 

prazo legal apresente defesa, sob pena de comunicação À Ordem dos 

Advogados para apuração de eventual cometimento de falta funcional.

Com o advento da peça defensiva, abra-se vista dos autos para que 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as devidas cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 11 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28146 Nr: 353-44.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Ribeiro de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788/MS

 Vistos.

Inicialmente, verifico a nomeação de Defensor Dativo nos presentes autos 

para fins de representar os interesses do reeducando. Contudo, conforme 

certidão acostada aos autos, o causídico não se manifestou sobre os 

cálculos da execução penal, mesmo devidamente intimado.

Com efeito, considerando que tal convocação é considerada um múnus 

público, DETERMINO a renovação da intimação do Dr. Felipe de Oliveira 

Alexandrino, OAB/MT nº 18182-A, para apresentar manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos 

interesses da parte acarretará na sumária exclusão do advogado da lista 

de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF, bem como será comunicada a desídia à OAB/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 12 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29877 Nr: 951-95.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 NOMEAÇÃO

Vistos.

À vista do teor da certidão retro, e considerando a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o(a) causídico(a) Dra. Jéssica 

Rodrigues de Souza, inscrita na OAB/MT sob o n.º 22870-O, para 

patrocinar os interesses do reeducando, Carlos Alexandre Rodrigues 

Bento, no prazo legal.

Desde já, arbitro o título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 05 (cinco) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 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, MONICA DA SILVA COSTA - OAB:23320/O

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Diante da manifestação do acurso em recorrer da sentença condenatória 

e considerando a inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca, 

nomeio a causídica Dra. Mônica da Silva Costa, inscrita na OAB/MT sob o 

n.º 23320, para apresentação do Recurso de Apelação no prazo legal.

Desde já, arbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 05 (cinco) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 
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voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 08 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 36785 Nr: 1959-73.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinei de Souza Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12.674- OAB/MT

 Certifico que intimo a defesa para contrarrazoar o recurso do órgão 

ministerial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37119 Nr: 2145-96.2017.811.0019

 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: Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor do acórdão retro, intime-se a parte autora para que 

informe nos autos se houve o cumprimento da liminar outrora proferida e, 

em caso contrário, promova os atos ncessários ao cumprimento da ordem 

mandamental.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37316 Nr: 2224-75.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vítor Henrique Busaquera Macedo da Silva, 

representado por Katiane Apª Busaquera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Macedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta e vislumbrando a possibilidade de 

acordo entre as partes, DESIGNO audiência de conciliação/mediação para 

o dia 22 de fevereiro de 2018 às 14h30min.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39262 Nr: 3138-42.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gean dos Santos Silva, representado por Zilma Ferreira 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC.

Com efeito, CITE-SE o executado no endereço informado nos autos para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito alimentar 

em atraso, conforme planilha constante da inicial, incluindo-se as parcelas 

vincendas, comprovando o pagamento das parcelas supramencionadas, 

ou justificando-as, em havendo impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

prisão civil, protesto, além da inscrição no cadastro de inadimplentes (art. 

528, §1° e §3° do Código de Processo Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39366 Nr: 3183-46.2017.811.0019

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Leandro da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, MARCIA DE CAMPOS LUNA - OAB:12418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a defesa da ref.11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39366 Nr: 3183-46.2017.811.0019

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Leandro da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, MARCIA DE CAMPOS LUNA - OAB:12418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, forte em tais fundamentos de fato e de direito INDEFIRO o 

pedido de liberdade provisória, para assegurar a aplicação da lei penal e, 

principalmente, para garantia da ordem pública, nos termos dos art. 312 e 

313, do CPP. Intime-se. Ciência ao Ministério Público e a defesa.Às 

providências.Porto dos Gaúchos/MT, 15 de dezembro de 2017.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39493 Nr: 3241-49.2017.811.0019

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Gleison Oliveira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON FLAVIO RIBEIRO - 

OAB:3080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado GLEISON 

OLIVEIRA FERREIRA, mediante cumprimentos das medidas cautelares 

diversas da prisão elencadas acima, o que faço com fundamento nos 

artigos 316, e 319, ambos do Código de Processo Penal.Sirva-se o 

presente como ALVARÁ DE SOLTURA e OFÍCIO, colocando-se o acusado 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem 

presos.Façam-se as intimações necessárias.Transitada em julgado a 

presente decisão, arquivem-se os autos.Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Ciência ao Ministério 

Público.Às providências.Porto dos Gaúchos/MT, 11 de janeiro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 39502 Nr: 3242-34.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Yolanda Dozolina Biscaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johnny Biscaro Duarte, Claudinéia Silva do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3242-34.2017.811.0019

Código n.º 39502

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por YOLANDA DOZALINA BISCARO pleiteando a 

guarda dos menores Wender Gabriel Silva Duarte e Mariana Silva Duarte, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Incialmente, processe-se em segredo de justiça (art. 189, II do CPC).

Verifico 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, 

recebo a petição inicial.

Defiro a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

 Por oportuno, diante da natureza da matéria fática em tela, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Citem-se as partes 

requeridas para que, querendo, no prazo de quinze dias (salvo se fizerem 

jus ao benefício do prazo em dobro), apresentem defesa.

Por derradeiro, remetam-se os autos ao Ministério Público, com urgência, 

para parecer quanto ao pleito de tutela antecipada.

Sem prejuízo, desde logo determino a realização de estudo psicossocial 

com a parte requerente, a ser elaborado pela equipe multidisciplinar deste 

juízo no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, voltem me conclusos.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-19.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOMINGOS DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO FORNAGIERI OAB - MT0015661A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

P R O C E S S O  N ° : 8 0 1 0 0 1 1 - 1 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 9  

PROMOVENTE(s):REQUERENTE: MANOEL DOMINGOS DE GOIS 

promovido(s):REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SENTENÇA. Vistos e examinados. 

Relatório dispensado, com fulcro no artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. De acordo com o art. 487, III, b, do CPC, extingue-se o processo 

com Julgamento de Mérito, quando as partes transigirem. Ante o exposto, 

de acordo com o artigo 840 do Código civil c/c o artigo 22, parágrafo único 

da Lei nº. 9.099/95, HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado entre 

as partes, acostado no Id. 10780953, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e em consequência JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil. Consigno que eventual descumprimento do 

referido acordo ensejará pedido de execução, nestes autos. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art.(s) 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Expeça-se alvará. Transitada em julgado, arquive-se na forma 

da Lei dando-se as devidas baixas. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000066-30.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

PROCESSO N°:1000066-30.2017.8.11.0019 EXEQUENTE: MONICA DA 

SILVA COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Preenchidos os requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a petição 

inicial sub examine, que tramitará segundo o rito especial do artigo 910, do 

Código de Processo Civil. Desde já, concedo à parte exequente o prazo de 

15 (quinze) dias para depositar no Cartório deste Juízo a(s) certidão(ões) 

original(is) de honorários, objeto da presente execução, sob pena de 

extinção do processo, consignando que as certidões oriundas de 

Comarca(s) diversa(s) devem ser executadas pelo Juízo responsável por 

sua expedição, razão pela qual o feito se processará tão somente no que 

atine às certidões da lavra do Juízo de Porto dos Gaúchos/MT. Após o 

depósito da(s) respectiva(s) certidão(ões), cite-se o requerido, por meio 

de remessa eletrônica ou postal dos autos, ou se necessário, face 

ausência de convênio, na forma do artigo 238 e ss. do Código de 

Processo Civil, o qual poderá embargar a execução no prazo ordinário de 

30 (trinta) dias. Superado tal prazo, não havendo interposição de 

embargos pela parte executada, certifique-se a imediata conclusão para 

fins do § 1º do artigo 910 do Código de Processo Civil e observância da 

RESOLUÇÃO CNJ 115/2010. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às Providências.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010010-34.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Numero do Processo: 

8010010-34.2017.8.11.0019 EXEQUENTE: RODRIGO CARLOS BERGO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO À vista de tudo 

que consta dos autos, verifico que já houve determinação para expedição 

de RPV, cujo cumprimento deverá seguir o trâmite delineado pelo 

Provimento n.º 11/2017 do Conselho da Magistratura. Ademais, verifico 

que a tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada por este Juízo, razão 

pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Mesmo porque, 

depois de realizada a expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais 

prestação de atividade judicante, mas sim exercício de função 

administrativa, atipicamente prestada pelo Poder Judiciário. Com isso, 

determino ao Sr. Gestor Judicial a adoção das providências delineadas 

pelo Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se inclui a necessidade de 

remessa dos documentos pertinentes ao Departamento Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para fim de apuração/atualização do 

débito (art. 3º). Somente com o advento dos referidos cálculos, 

requisitar-se-á à autoridade o pagamento do valor do débito atualizado por 

meio de Ofício Requisitório, instruído com o correlato cálculo e as devidas 

deduções, além dos documentos de que trata o art. 4º, § 1º, do já 

mencionado Provimento. Após, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias. Sem custas. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de janeiro de 2018. Ricardo Nicolino de Castro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000053-31.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

PROCESSO N°:1000053-31.2017.8.11.0019 EXEQUENTE: RODRIGO 

CARLOS BERGO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Preenchidos os requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a petição 

inicial sub examine, que tramitará segundo o rito especial do artigo 910, do 

Código de Processo Civil. Desde já, determino à parte exequente o prazo 

de 15 (quinze) dias para depositar no Cartório deste Juízo a(s) 

certidão(ões) original(is) de honorários, objeto da presente execução, sob 

pena de extinção do processo, consignando desde já que as certidões 

oriundas de Comarca(s) diversa(s) devem ser executadas pelo Juízo 

responsável por sua expedição, razão pela qual o feito se processará tão 

somente no que atine às certidões da lavra do Juízo de Porto dos 

Gaúchos/MT. Após o depósito da(s) respectiva(s) certidão(ões), cite-se o 

requerido, por meio de remessa eletrônica ou postal dos autos, ou se 

necessário, face ausência de convênio, na forma do artigo 238 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual poderá embargar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias. Superado tal prazo, não havendo interposição 

de embargos pela parte executada, certifique-se a imediata conclusão 

para fins do § 1º do artigo 910 do Código de Processo Civil e observância 

da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às Providências.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000072-37.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

Vistos. Preenchidos os requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a 

petição inicial sub examine, que tramitará segundo o rito especial do artigo 

910, do Código de Processo Civil. Desde já, determino à parte exequente o 

prazo de 15 (quinze) dias para depositar no Cartório deste Juízo a(s) 

certidão(ões) original(is) de honorários, objeto da presente execução, sob 

pena de extinção do processo, consignando desde já que as certidões 

oriundas de Comarca(s) diversa(s) devem ser executadas pelo Juízo 

responsável por sua expedição, razão pela qual o feito se processará tão 

somente no que atine às certidões da lavra do Juízo de Porto dos 

Gaúchos/MT. Após o depósito da(s) respectiva(s) certidão(ões), cite-se o 

requerido, por meio de remessa eletrônica ou postal dos autos, ou se 

necessário, face ausência de convênio, na forma do artigo 238 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual poderá embargar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias. Superado tal prazo, não havendo interposição 

de embargos pela parte executada, certifique-se a imediata conclusão 

para fins do § 1º do artigo 910 do Código de Processo Civil e observância 

da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às Providências.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000071-52.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO N°:1000071-52.2017.8.11.0019 EXEQUENTE: TONI 

FERNANDES SANCHES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Preenchidos os requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a petição 

inicial sub examine, que tramitará segundo o rito especial do artigo 910, do 

Código de Processo Civil. Desde já, determino à parte exequente o prazo 

de 15 (quinze) dias para depositar no Cartório deste Juízo a(s) 

certidão(ões) original(is) de honorários, objeto da presente execução, sob 

pena de extinção do processo, consignando desde já que as certidões 

oriundas de Comarca(s) diversa(s) devem ser executadas pelo Juízo 

responsável por sua expedição, razão pela qual o feito se processará tão 

somente no que atine às certidões da lavra do Juízo de Porto dos 

Gaúchos/MT. Após o depósito da(s) respectiva(s) certidão(ões), cite-se o 

requerido, por meio de remessa eletrônica ou postal dos autos, ou se 

necessário, face ausência de convênio, na forma do artigo 238 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual poderá embargar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias. Superado tal prazo, não havendo interposição 

de embargos pela parte executada, certifique-se a imediata conclusão 

para fins do § 1º do artigo 910 do Código de Processo Civil e observância 

da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às Providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000069-82.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO N°:1000069-82.2017.8.11.0019 EXEQUENTE: KARINE DE GOIS 

CONRADI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Preenchidos 

os requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a petição inicial sub 

examine, que tramitará segundo o rito especial do artigo 910, do Código de 

Processo Civil. Desde já, determino à parte exequente o prazo de 15 

(quinze) dias para depositar no Cartório deste Juízo a(s) certidão(ões) 

original(is) de honorários, objeto da presente execução, sob pena de 

extinção do processo, consignando desde já que as certidões oriundas de 

Comarca(s) diversa(s) devem ser executadas pelo Juízo responsável por 

sua expedição, razão pela qual o feito se processará tão somente no que 

atine às certidões da lavra do Juízo de Porto dos Gaúchos/MT. Após o 

depósito da(s) respectiva(s) certidão(ões), cite-se o requerido, por meio 

de remessa eletrônica ou postal dos autos, ou se necessário, face 

ausência de convênio, na forma do artigo 238 e ss. do Código de 

Processo Civil, o qual poderá embargar a execução no prazo ordinário de 

30 (trinta) dias. Superado tal prazo, não havendo interposição de 

embargos pela parte executada, certifique-se a imediata conclusão para 

fins do § 1º do artigo 910 do Código de Processo Civil e observância da 

RESOLUÇÃO CNJ 115/2010. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às Providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010100-76.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

Vistos. Trata-se de pedido de sequestro nas contas da Fazenda Pública 

Estadual da quantia de R$ 3.338,88 (três mil trezentos e trinta e oito reais e 

oitenta e oito centavos) , conforme consta no documento retro, requerido 

pela parte exequente, solicitando o bloqueio de saldos em contas 

bancárias da parte executada. Decerto que a regra geral no ordenamento 

jurídico brasileiro é a impenhorabilidade dos bens públicos, porquanto o 

Estado se submete a regime especial de execução, conforme previsão do 

art. 100, da Constituição Federal, que, contudo, excetua de tal sistemática 

aqueles débitos considerados como de menor valor. Quanto a esses 

últimos há regramento próprio, prevista pela Lei n.º 12.153/2009, que 

prevê a o pagamento no prazo máximo de 60 (sessenta dias) – art. 13, I – 

cujo desatendimento importará no sequestro do respectivo numerário (art. 

13, § 1º). Contudo, tal conclusão não afasta a necessidade de 

observância dos regulamentos próprios, a fim de padronizar o 

procedimento de liquidação e pagamento dos Requisitórios, de modo que, 

somente após a realização dos respectivos atos, autoriza-se ao 

magistrado a adoção de meio sub-rogatório de expropriação de valores 
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mediante sequestro. Na espécie, é de se impor, antes da realização de 

bloqueio em contas de titularidade do Poder Público, a adoção das 

providências delineadas pelo Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se 

inclui a necessidade de remessa dos documentos pertinentes ao 

Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para fim de 

apuração do débito (art. 3º). Somente com o advento dos referidos 

cálculos, requisitar-se-á à autoridade o pagamento do valor do débito 

atualizado por meio de Ofício Requisitório, instruído com o correlato e 

cálculo e as devidas deduções, além dos documentos de trata o art. Art. 

4º, § 1º, do já mencionado Provimento. Após adotada as aludidas 

providências, autorizado estará o juiz a promover o sequestro do valor 

líquido atualizado por meio de BacenJud. Assim sendo, forte em tais 

fundamentos, por ora, INDEFIRO o pedido de bloqueio nas contas do ente 

público e, por consectário, DETERMINO à Secretaria do Juizado da 

Fazenda Pública que cumpra os procedimentos previstos no Provimento 

n.º 11/2017-CM, de tudo certificando nos autos. Decorrido o prazo de 

pagamento, contado na forma do art. 5º, §5 e 6º do Provimento 

11/2017-CM, intime-se o exequente para requerer o que for de direito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010099-91.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

Vistos. Trata-se de pedido de sequestro nas contas da Fazenda Pública 

Estadual da quantia de R$ 4.173,60 (quatro mil cento e setenta e três reais 

e sessenta centavos), conforme consta no documento retro, requerido 

pela parte exequente, solicitando o bloqueio de saldos em contas 

bancárias do executado. Decerto que a regra geral no ordenamento 

jurídico brasileiro é a impenhorabilidade dos bens públicos, porquanto o 

Estado se submete a regime especial de execução, conforme previsão do 

art. 100, da Constituição Federal, que, contudo, excetua de tal sistemática 

aqueles débitos considerados como de menor valor. Quanto a esses 

últimos há regramento próprio, prevista pela Lei n.º 12.153/2009, que 

prevê a o pagamento no prazo máximo de 60 (sessenta dias) – art. 13, I – 

cujo desatendimento importará no sequestro do respectivo numerário (art. 

13, § 1º). Contudo, tal conclusão não afasta a necessidade de 

observância dos regulamentos próprios, a fim de padronizar o 

procedimento de liquidação e pagamento dos Requisitórios, de modo que, 

somente após a realização dos respectivos atos, autoriza-se ao 

magistrado a adoção de meio sub-rogatório de expropriação de valores 

mediante sequestro. Na espécie, é de se impor, antes da realização de 

bloqueio em contas de titularidade do Poder Público, a adoção das 

providências delineadas pelo Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se 

inclui a necessidade de remessa dos documentos pertinentes ao 

Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para fim de 

apuração do débito (art. 3º). Somente com o advento dos referidos 

cálculos, requisitar-se-á à autoridade o pagamento do valor do débito 

atualizado por meio de Ofício Requisitório, instruído com o correlato e 

cálculo e as devidas deduções, além dos documentos de trata o art. Art. 

4º, § 1º, do já mencionado Provimento. Após adotada as aludidas 

providências, autorizado estará o juiz a promover o sequestro do valor 

líquido atualizado por meio de BacenJud. Assim sendo, forte em tais 

fundamentos, por ora, INDEFIRO o pedido de bloqueio nas contas do ente 

público e, por consectário, DETERMINO à Secretaria do Juizado da 

Fazenda Pública que cumpra os procedimentos previstos no Provimento 

n.º 11/2017-CM, de tudo certificando nos autos. Decorrido o prazo de 

pagamento, contado na forma do art. 5º, §5 e 6º do Provimento 

11/2017-CM, intime-se o exequente para requerer o que for de direito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010030-25.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

N.º PROCESSO: 8010030-25.2017.8.11.0019 Requerente: EXEQUENTE: 

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER Requerido: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 910, § 1º, do CPC, na execução 

fundada em título extrajudicial, não opostos embargos pela Fazenda 

Pública, ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor da parte exequente, 

com observância do disposto no aet. 100, da Carta Magna. Citada, a parte 

Executada manifestou não se opôs à execução, apresentando 

concordância com a execução e seus respectivos valores, conforme 

ressai dos autos. No presente caso, verifico que tutela jurisdicional 

pleiteada já fora prestada por este Poder Judiciário, razão pela qual a 

extinção do processo é medida que se impõe. Mesmo porque, depois de 

realizada a expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais prestação 

de atividade judicante, mas sim exercício de função administrativa, 

atipicamente prestada pela Justiça. Tanto é verdadeiro o raciocínio 

esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem entendimento 

sumulado no sentido da impossibilidade de cabimento de recurso 

extraordinário da decisão de processamento de precatório, justamente em 

razão da sua natureza eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 

733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no 

processamento de precatórios. Ainda mais incisiva é a redação da Súmula 

n.º 311, da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: 

Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre 

processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. 

Por fim, tem-se que, nos termos do art. 925, do CPC, a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo de execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. 

Com isso, determino ao Sr. Gestor Judicial a adoção das providências 

delineadas pelo Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se inclui a 

necessidade de remessa dos documentos pertinentes ao Departamento 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para fim de apuração do 

débito (art. 3º). Somente com o advento dos referidos cálculos, 

requisitar-se-á à autoridade o pagamento do valor do débito atualizado por 

meio de Ofício Requisitório, instruído com o correlato e cálculo e as 

devidas deduções, além dos documentos de trata o art. Art. 4º, § 1º, do já 

mencionado Provimento. Cumpra-se os procedimentos previstos no 

Provimento n.º 11/2017-CM, de tudo certificando nos autos. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. Sem 

custas. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010038-02.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

N.º PROCESSO: 8010038-02.2017.8.11.0019 Requerente: EXEQUENTE: 

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO Requerido: EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38, da Lei 9.099/95. FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, autor da 

presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face da Fazenda 

Pública, na qual alega ser credor da parte executada no montante de R$ 

7.040,40 (sete mil quarenta reais e quarenta centavos), conforme 

certidões de crédito anexas aos presentes autos. Nos termos do art. 910, 

§ 1º, do CPC, na execução fundada em título extrajudicial, não opostos 

embargos pela Fazenda Pública, ou transitada em julgado a decisão que 

os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em 
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favor da parte exequente, com observância do disposto no aet. 100, da 

Carta Magna. Através de uma leitura atenta dos autos, verifica-se que a 

parte executada, mesmo devidamente citada para opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o art. 910 do CPC, quedou-se 

inerte. No presente caso, verifico que tutela jurisdicional pleiteada já fora 

prestada por este Poder Judiciário, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. Mesmo porque, depois de realizada a 

expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade 

judicante, mas sim exercício de função administrativa, atipicamente 

prestada pela Justiça. Tanto é verdadeiro o raciocínio esposado, que o 

Egrégio Supremo Tribunal Federal tem entendimento sumulado no sentido 

da impossibilidade de cabimento de recurso extraordinário da decisão de 

processamento de precatório, justamente em razão da sua natureza 

eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe 

recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 

precatórios. Ainda mais incisiva é a redação da Súmula n.º 311, da lavra 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: Súmula 311 STJ - Os 

atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e 

pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. Por fim, tem-se que, 

nos termos do art. 925, do CPC, a extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo de execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isso, 

determino ao Sr. Gestor Judicial a adoção das providências delineadas 

pelo Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se inclui a necessidade de 

remessa dos documentos pertinentes ao Departamento Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para fim de apuração do débito (art. 3º). 

Somente com o advento dos referidos cálculos, requisitar-se-á à 

autoridade o pagamento do valor do débito atualizado por meio de Ofício 

Requisitório, instruído com o correlato e cálculo e as devidas deduções, 

além dos documentos de trata o art. Art. 4º, § 1º, do já mencionado 

Provimento. Cumpra-se os procedimentos previstos no Provimento n.º 

11/2017-CM, de tudo certificando nos autos. Após, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias. Sem custas. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010070-41.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Numero do Processo: 

8010070-41.2016.8.11.0019 EXEQUENTE: MOACIR VELOZO JUNIOR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Nos 

termos do art. 910, § 1º, do CPC, na execução fundada em título 

extrajudicial, não opostos embargos pela Fazenda Pública, ou transitada 

em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição 

de pequeno valor em favor da parte exequente, com observância do 

disposto no aet. 100, da Carta Magna. Citada, a parte Executada 

quedou-se inerte, nada opondo quanto aos caracteres que permeiam o 

título exequendo. Por sua vez, a parte exequente pleiteia o sequestro do 

valor de R$ 11.516,46 (onze mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e 

seis centavos), para a satisfação do débito exequendo. Por ora, indefiro o 

pleito da parte Exequente, isto porque já houve determinação para 

expedição de RPV, cujo cumprimento deverá seguir o trâmite delineado 

pelo Provimento n.º 11/2017 do Conselho da Magistratura. Ademais, 

verifico que a tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada por este Juízo, 

razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Mesmo 

porque, depois de realizada a expedição de RPV ou Precatório, não se tem 

mais prestação de atividade judicante, mas sim exercício de função 

administrativa, atipicamente prestada pelo Poder Judiciário. Tanto é 

verdadeiro o raciocínio aqui esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal tem entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de 

cabimento de recurso extraordinário de decisão proferida no âmbito do 

processamento de precatório, justamente em razão da sua natureza 

eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe 

recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 

precatórios. No mesmo sentido e ainda mais incisiva é a redação da 

Súmula n.º 311, da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

dispõe: Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham 

sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter 

jurisdicional. Há de cotejar-se o que aqui dito, ainda, com o enunciado do 

art. 925, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe que a extinção da 

execução só produz efeito quando declarada por sentença. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no art. 924, 

III, do CPC. Com isso, determino ao Sr. Gestor Judicial a adoção das 

providências delineadas pelo Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se 

inclui a necessidade de remessa dos documentos pertinentes ao 

Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para fim de 

apuração/atualização do débito (art. 3º). Somente com o advento dos 

referidos cálculos, requisitar-se-á à autoridade o pagamento do valor do 

débito atualizado por meio de Ofício Requisitório, instruído com o correlato 

cálculo e as devidas deduções, além dos documentos de que trata o art. 

4º, § 1º, do já mencionado Provimento. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias. Sem custas. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 18 de janeiro de 2018. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000034-25.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

PROCESSO N°: 1000034-25.2017.8.11.0019 EXEQUENTE: KARINE DE GOIS 

CONRADI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 910, § 1º, do CPC, na execução 

fundada em título extrajudicial, não opostos embargos pela Fazenda 

Pública, ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor da parte exequente, 

com observância do disposto no aet. 100, da Carta Magna. Citada, a parte 

Executada quedou-se inerte, nada opondo quanto aos caracteres que 

permeiam o título exequendo. No presente caso, verifico que a tutela 

jurisdicional pleiteada já fora prestada por este Juízo, razão pela qual a 

extinção do processo é medida que se impõe. Mesmo porque, depois de 

realizada a expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais prestação 

de atividade judicante, mas sim exercício de função administrativa, 

atipicamente prestada pelo Poder Judiciário. Tanto é verdadeiro o 

raciocínio aqui esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem 

entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de cabimento de 

recurso extraordinário de decisão proferida no âmbito do processamento 

de precatório, justamente em razão da sua natureza eminentemente 

administrativa. Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe recurso 

extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios. 

No mesmo sentido e ainda mais incisiva é a redação da Súmula n.º 311, da 

lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: Súmula 311 STJ 

- Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e 

pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. Há de cotejar-se o 

que aqui dito, ainda, com o enunciado do art. 925, do Código de Processo 

Civil, cujo teor dispõe que a extinção da execução só produz efeito 

quando declarada por sentença. DISPOSITIVO Ante o exposto, forte em 

tais fundamentos de fato e de direito, JULGO EXTINTO o presente 

processo de execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isso, 

determino ao Sr. Gestor Judicial a adoção das providências delineadas 

pelo Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se inclui a necessidade de 

remessa dos documentos pertinentes ao Departamento Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para fim de apuração/atualização do 

débito (art. 3º). Somente com o advento dos referidos cálculos, 

requisitar-se-á à autoridade o pagamento do valor do débito atualizado por 

meio de Ofício Requisitório, instruído com o correlato cálculo e as devidas 
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deduções, além dos documentos de que trata o art. 4º, § 1º, do já 

mencionado Provimento. Após, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias. Sem custas. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de janeiro de 2018. Ricardo Nicolino de Castro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010076-14.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 910, § 1º, do CPC, na 

execução fundada em título extrajudicial, não opostos embargos pela 

Fazenda Pública, ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, com observância do disposto no aet. 100, da Carta Magna. 

Citada, a parte Executada quedou-se inerte, nada opondo quanto aos 

caracteres que permeiam o título exequendo. No presente caso, verifico 

que a tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada por este Juízo, razão 

pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Mesmo porque, 

depois de realizada a expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais 

prestação de atividade judicante, mas sim exercício de função 

administrativa, atipicamente prestada pelo Poder Judiciário. Tanto é 

verdadeiro o raciocínio aqui esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal tem entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de 

cabimento de recurso extraordinário de decisão proferida no âmbito do 

processamento de precatório, justamente em razão da sua natureza 

eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe 

recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 

precatórios. No mesmo sentido e ainda mais incisiva é a redação da 

Súmula n.º 311, da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

dispõe: Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham 

sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter 

jurisdicional. Há de cotejar-se o que aqui dito, ainda, com o enunciado do 

art. 925, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe que a extinção da 

execução só produz efeito quando declarada por sentença. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no art. 924, 

III, do CPC. Com isso, determino ao Sr. Gestor Judicial a adoção das 

providências delineadas pelo Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se 

inclui a necessidade de remessa dos documentos pertinentes ao 

Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para fim de 

apuração/atualização do débito (art. 3º). Somente com o advento dos 

referidos cálculos, requisitar-se-á à autoridade o pagamento do valor do 

débito atualizado por meio de Ofício Requisitório, instruído com o correlato 

cálculo e as devidas deduções, além dos documentos de que trata o art. 

4º, § 1º, do já mencionado Provimento. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias. Sem custas. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 18 de janeiro de 2018. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010086-58.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 910, § 1º, do CPC, na 

execução fundada em título extrajudicial, não opostos embargos pela 

Fazenda Pública, ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, com observância do disposto no aet. 100, da Carta Magna. 

Citada, a parte Executada quedou-se inerte, nada opondo quanto aos 

caracteres que permeiam o título exequendo. No presente caso, verifico 

que a tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada por este Juízo, razão 

pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Mesmo porque, 

depois de realizada a expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais 

prestação de atividade judicante, mas sim exercício de função 

administrativa, atipicamente prestada pelo Poder Judiciário. Tanto é 

verdadeiro o raciocínio aqui esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal tem entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de 

cabimento de recurso extraordinário de decisão proferida no âmbito do 

processamento de precatório, justamente em razão da sua natureza 

eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe 

recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 

precatórios. No mesmo sentido e ainda mais incisiva é a redação da 

Súmula n.º 311, da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

dispõe: Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham 

sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter 

jurisdicional. Há de cotejar-se o que aqui dito, ainda, com o enunciado do 

art. 925, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe que a extinção da 

execução só produz efeito quando declarada por sentença. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no art. 924, 

III, do CPC. Com isso, determino ao Sr. Gestor Judicial a adoção das 

providências delineadas pelo Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se 

inclui a necessidade de remessa dos documentos pertinentes ao 

Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para fim de 

apuração/atualização do débito (art. 3º). Somente com o advento dos 

referidos cálculos, requisitar-se-á à autoridade o pagamento do valor do 

débito atualizado por meio de Ofício Requisitório, instruído com o correlato 

cálculo e as devidas deduções, além dos documentos de que trata o art. 

4º, § 1º, do já mencionado Provimento. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias. Sem custas. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 18 de janeiro de 2018. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000033-40.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 910, § 1º, do CPC, na 

execução fundada em título extrajudicial, não opostos embargos pela 

Fazenda Pública, ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, com observância do disposto no aet. 100, da Carta Magna. 

Citada, a parte Executada quedou-se inerte, nada opondo quanto aos 

caracteres que permeiam o título exequendo. No presente caso, verifico 

que a tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada por este Juízo, razão 

pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Mesmo porque, 

depois de realizada a expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais 

prestação de atividade judicante, mas sim exercício de função 

administrativa, atipicamente prestada pelo Poder Judiciário. Tanto é 

verdadeiro o raciocínio aqui esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal tem entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de 

cabimento de recurso extraordinário de decisão proferida no âmbito do 

processamento de precatório, justamente em razão da sua natureza 

eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe 

recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 

precatórios. No mesmo sentido e ainda mais incisiva é a redação da 

Súmula n.º 311, da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

dispõe: Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham 

sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter 
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jurisdicional. Há de cotejar-se o que aqui dito, ainda, com o enunciado do 

art. 925, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe que a extinção da 

execução só produz efeito quando declarada por sentença. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no art. 924, 

III, do CPC. Com isso, determino ao Sr. Gestor Judicial a adoção das 

providências delineadas pelo Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se 

inclui a necessidade de remessa dos documentos pertinentes ao 

Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para fim de 

apuração/atualização do débito (art. 3º). Somente com o advento dos 

referidos cálculos, requisitar-se-á à autoridade o pagamento do valor do 

débito atualizado por meio de Ofício Requisitório, instruído com o correlato 

cálculo e as devidas deduções, além dos documentos de que trata o art. 

4º, § 1º, do já mencionado Provimento. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias. Sem custas. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 18 de janeiro de 2018. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010081-36.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 910, § 1º, do CPC, na 

execução fundada em título extrajudicial, não opostos embargos pela 

Fazenda Pública, ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, com observância do disposto no aet. 100, da Carta Magna. 

Citada, a parte Executada manifestou-se favoravelmente aos cálculos 

apresentado pela parte exequente, pugnando, ainda, pela sua 

homologação e expedição do Requisitório de Pequeno Valor. No presente 

caso, verifico que a tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada por este 

Juízo, razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. 

Mesmo porque, depois de realizada a expedição de RPV ou Precatório, 

não se tem mais prestação de atividade judicante, mas sim exercício de 

função administrativa, atipicamente prestada pelo Poder Judiciário. Tanto é 

verdadeiro o raciocínio aqui esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal tem entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de 

cabimento de recurso extraordinário de decisão proferida no âmbito do 

processamento de precatório, justamente em razão da sua natureza 

eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe 

recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 

precatórios. No mesmo sentido e ainda mais incisiva é a redação da 

Súmula n.º 311, da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

dispõe: Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham 

sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter 

jurisdicional. Há de cotejar-se o que aqui dito, ainda, com o enunciado do 

art. 925, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe que a extinção da 

execução só produz efeito quando declarada por sentença. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no art. 924, 

III, do CPC. Com isso, determino ao Sr. Gestor Judicial a adoção das 

providências delineadas pelo Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se 

inclui a necessidade de remessa dos documentos pertinentes ao 

Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para fim de 

apuração/atualização do débito (art. 3º). Somente com o advento dos 

referidos cálculos, requisitar-se-á à autoridade o pagamento do valor do 

débito atualizado por meio de Ofício Requisitório, instruído com o correlato 

cálculo e as devidas deduções, além dos documentos de que trata o art. 

4º, § 1º, do já mencionado Provimento. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias. Sem custas. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 18 de janeiro de 2018. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000039-47.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 910, § 1º, do CPC, na 

execução fundada em título extrajudicial, não opostos embargos pela 

Fazenda Pública, ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, com observância do disposto no aet. 100, da Carta Magna. 

Citada, a parte Executada quedou-se inerte, nada opondo quanto aos 

caracteres que permeiam o título exequendo. No presente caso, verifico 

que a tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada por este Juízo, razão 

pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Mesmo porque, 

depois de realizada a expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais 

prestação de atividade judicante, mas sim exercício de função 

administrativa, atipicamente prestada pelo Poder Judiciário. Tanto é 

verdadeiro o raciocínio aqui esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal tem entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de 

cabimento de recurso extraordinário de decisão proferida no âmbito do 

processamento de precatório, justamente em razão da sua natureza 

eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe 

recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 

precatórios. No mesmo sentido e ainda mais incisiva é a redação da 

Súmula n.º 311, da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

dispõe: Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham 

sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter 

jurisdicional. Há de cotejar-se o que aqui dito, ainda, com o enunciado do 

art. 925, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe que a extinção da 

execução só produz efeito quando declarada por sentença. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no art. 924, 

III, do CPC. Com isso, determino ao Sr. Gestor Judicial a adoção das 

providências delineadas pelo Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se 

inclui a necessidade de remessa dos documentos pertinentes ao 

Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para fim de 

apuração/atualização do débito (art. 3º). Somente com o advento dos 

referidos cálculos, requisitar-se-á à autoridade o pagamento do valor do 

débito atualizado por meio de Ofício Requisitório, instruído com o correlato 

cálculo e as devidas deduções, além dos documentos de que trata o art. 

4º, § 1º, do já mencionado Provimento. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias. Sem custas. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 18 de janeiro de 2018. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010037-17.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 910, § 1º, do CPC, na execução 

fundada em título extrajudicial, não opostos embargos pela Fazenda 

Pública, ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor da parte exequente, 

com observância do disposto no aet. 100, da Carta Magna. Citada, a parte 

Executada quedou-se inerte, nada opondo quanto aos caracteres que 

permeiam o título exequendo. No presente caso, verifico que a tutela 

jurisdicional pleiteada já fora prestada por este Juízo, razão pela qual a 
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extinção do processo é medida que se impõe. Mesmo porque, depois de 

realizada a expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais prestação 

de atividade judicante, mas sim exercício de função administrativa, 

atipicamente prestada pelo Poder Judiciário. Tanto é verdadeiro o 

raciocínio aqui esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem 

entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de cabimento de 

recurso extraordinário de decisão proferida no âmbito do processamento 

de precatório, justamente em razão da sua natureza eminentemente 

administrativa. Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe recurso 

extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios. 

No mesmo sentido e ainda mais incisiva é a redação da Súmula n.º 311, da 

lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: Súmula 311 STJ 

- Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e 

pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. Há de cotejar-se o 

que aqui dito, ainda, com o enunciado do art. 925, do Código de Processo 

Civil, cujo teor dispõe que a extinção da execução só produz efeito 

quando declarada por sentença. DISPOSITIVO Ante o exposto e 

considerando a retificação do cálculo apresentado pela parte exequente, 

JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no 

art. 924, III, do CPC. Determino o desentranhamento da certidão de 

honorários oriunda da comarca de Juara/MT. Por fim, determino ao Sr. 

Gestor Judicial a adoção das providências delineadas pelo Provimento n.º 

11/2017, dentre os quais se inclui a necessidade de remessa dos 

documentos pertinentes ao Departamento Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça para fim de apuração/atualização do débito (art. 3º). 

Somente com o advento dos referidos cálculos, requisitar-se-á à 

autoridade o pagamento do valor do débito atualizado por meio de Ofício 

Requisitório, instruído com o correlato cálculo e as devidas deduções, 

além dos documentos de que trata o art. 4º, § 1º, do já mencionado 

Provimento. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. Sem custas. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Porto dos 

Gaúchos/MT, 18 de janeiro de 2018. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010078-81.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 910, § 1º, do CPC, na 

execução fundada em título extrajudicial, não opostos embargos pela 

Fazenda Pública, ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, com observância do disposto no aet. 100, da Carta Magna. 

Citada, a parte Executada quedou-se inerte, nada opondo quanto aos 

caracteres que permeiam o título exequendo. No presente caso, verifico 

que a tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada por este Juízo, razão 

pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Mesmo porque, 

depois de realizada a expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais 

prestação de atividade judicante, mas sim exercício de função 

administrativa, atipicamente prestada pelo Poder Judiciário. Tanto é 

verdadeiro o raciocínio aqui esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal tem entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de 

cabimento de recurso extraordinário de decisão proferida no âmbito do 

processamento de precatório, justamente em razão da sua natureza 

eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe 

recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 

precatórios. No mesmo sentido e ainda mais incisiva é a redação da 

Súmula n.º 311, da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

dispõe: Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham 

sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter 

jurisdicional. Há de cotejar-se o que aqui dito, ainda, com o enunciado do 

art. 925, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe que a extinção da 

execução só produz efeito quando declarada por sentença. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no art. 924, 

III, do CPC. Com isso, determino ao Sr. Gestor Judicial a adoção das 

providências delineadas pelo Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se 

inclui a necessidade de remessa dos documentos pertinentes ao 

Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para fim de 

apuração/atualização do débito (art. 3º). Somente com o advento dos 

referidos cálculos, requisitar-se-á à autoridade o pagamento do valor do 

débito atualizado por meio de Ofício Requisitório, instruído com o correlato 

cálculo e as devidas deduções, além dos documentos de que trata o art. 

4º, § 1º, do já mencionado Provimento. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias. Sem custas. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 18 de janeiro de 2017. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 133519 Nr: 459-12.2016.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de São 

Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Pereira Maia, Ademir Martins Costa, 

Aelso Oliveira Moura, Allan Simone Arruda Lima, Avelino Egidio Taques 

Filho, Antônio Medeiros Souza, Aldeci Pereira Barros Alves, Alice Ferreira 

Guimarães Aquino, Avelino Egidio Taques Neto, Antônio Fernandes de 

Medeiros, Alberto da Silva Araújo, Adriana Pereira da Silva, Ana 

Cavalcante da Silva, Aluísio da Silva Barros, Albertino Bezerra Soares, 

Ângela Maria de Oliveira, Antônio Souza Menezes Neto, Alderi Pereira Luz, 

Antônio Carlos Rodrigues Neves, Angela Maria Ferreira Neves, Adriano de 

Oliveira Guimarães, Ana de Fátima Gualberto Martins da Silva, Andréia 

Cristina Cirqueira Barbosa, Aldeide de Aquino Silva, Alex Pablo Shirmbeck 

Barros, Agnes Magno Ribeiro Brito, Alexandro Amorim Aires, Carlos 

Alexandre Brito, Davi Gomes Barbosa, Cleidimar Carvalho Sirqueira, Dilmar 

Bento Luz, Allace Souza Rachid, Domingas Sousa Braga, Dinalva Ribeiro 

da Silva, Conceição Aparecida de Almeida Salustiano, Cleomar Pereira 

Milhomem, Celia Maria Alves de Abreu, Celia Maria Alves de Abreu, 

Cleilson Ferreira dos Santos, Denildes Pereira da Rocha, Caroline Ferreira 

Coelho, Diogo Ribeiro da Silva, Cicera Gomes de Brito, Celia Alves de Melo 

Rodrigues, Crisley Suzane Rodrigues Araujo, Cláudio Rosa José dos 

Santos, Celia Pinto Barbosa, Cristheane Rabelo Dias, Arlene Oliveira 

Braga, Angelica Sousa Milhomem, Adaides Aires da Rocha, Claudio 

Rodrigues Lopes, Camila Gomes Dias, Catiana Ribeiro de Amorim Lima, 

Celia Soares Alves, Clarissa Carvalho, Cirene Menezes de Araújo, 

Deuzete Celestino da Silva, Dorcas Rosa Braga, João Pereira Miranda, 

José Pereira Melo, Natielle Barboza Lima, Manoel Lima dos Santos, 

Raimundo Marçal Pereira Lima, Vanda de Sousa Ferreira Toledo, Edmundo 

Sousa Brito, Lusia Brasilina de Miranda, Maria Dileusa Carvalho Parente, 

Marcelino de Fáveri, Nita dos Santos Costa, Ivaney Pereira Costa, Karla 

Venessa Araújo, Maryvone Veras Araújo Lemos, Maria de Jesus Gomes 

da Conceição, Maria Rubenita Coelho Luz, Edirene Soares Barbosa, 

Gerson Alves dos Santos, João Batista de Faria, Marcos Marinho Lopes, 

José Dias dos Santos, JASON MARTINS SANTOS, Nereide Gonçalves 

Martins, Sônia Maria Montel Costa, Raquel Fernandes Tavares, Maria Zélia 

Rodrigues Brito Adorno, Edvando Silva de Sousa, Lucenir Alves da Costa 

de Souza, Eleni Milhomem Cirqueira Menezes, Ivana de Moraes Vieira, 

Jane Ribeiro Carvalho, Maria José Coelho Coutinho Cruz, Manoel da Silva 

Machado, Deusilene Alves da Silva e Souza, Daniela Gomes Luz, 

Desuselia Abreu Barbosa Reis, Elizete Gomes Barbosa, João Luiz da Silva 

Miranda, Isaura Fatima José da Silva, Euzielma da Silva Abreu, Rosa 

Ribeiro América, Ivonete Godinho da Silva, Thelma Boaventura Oliveira, 

Gilmar Ferreira dos Santos, Ermelina Ferreira Luz, Poliana Ferreira Lopes 

Braga, Elizete Maria Polita, Matildes Pereira Lima, Elinei de Melo Silva, Levi 

Fernandes Tavares, José Carlos de Abreu, Wesley da Cunha Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577, Susshunmo Ferreira Araújo Alves - OAB:20664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTA ANUAL DOS JURADOS PARA O ANO 
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DE 2018

PRAZO 30 DIAS

O(A) Doutor(a) Ivan Lúcio Amarante, Juiz de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, 

na forma da lei etc. Para que chegue ao conhecimento de todos, 

expediu-se o presente Edital tornando público que, neste Juízo da 

Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de COMARCA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano 

de 2018, nos termos do art. 425 do Código de Processo Penal, os 

cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões 

periódicas do Tribunal do Júri:

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, Dilma Silva de Siqueira, 

digitei.

Lista de Jurados: Titulares: 01- Maria Cristina Parente Carvalho; 02- 

Vanderley Faria; 03- Marizete Souza Silva; 04- João Rodrigues dos 

Santos; 05- Maria de Jesus Gomes da Conceição; 06- Maria Eunice 

Ferreira da Silva; 07-Luiz Carlos Alves Araújo; 08- Allan Simone Arruda 

Lima; 09- Eurides Luz de Araújo; 10- Genebaldo Pinheiro Pinto; 11- Neyla 

da Silva Gama; 12- Valciene Soares da Costa; 13- Avelino Egídio Taques 

Filho; 14- Ivana de Moraes Vieira; 15- Maria Lúcia Ferreira de Souza; 16- 

Rosa Ribeiro América; 17- João Rodrigues dos Santos; 18- Valdirene 

Aires Wanderley; 19- Márcia Menezes Matos; 20- Alderi Pereira Luz; 21- 

Adão Pereira Maia; 22- José Carlos de Abreu; 23- Kesley Pereira Aguiar; 

24- Cláudio Rosa José dos Santos; 25- Josemir C. de Souza. Suplentes: 

01- Edson Coutinho dos Reis; 02- Catiana Ribeiro de Amorim Lima; 03- 

Hermógenes Ferreira Rocha Neto; 04- Daniela Gomes Luz; 05- Maxuel 

Pereira Abreu; 06- Jovelina de Souza Muniz; 07- Maria Sueli Clemente 

Silva; 08- Luiz José Toledo; 09- Maria Gildene Mendes Vasconcelos; 10- 

Adriano de Oliveira Guimarães.

São Félix do Araguaia, 18 de dezembro de 2017

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 139843 Nr: 2354-71.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJRdS, LCSS, WRNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 Código n.º 139843Vistos.(...). Com esteio nestes fundamentos REVOGO 

AS PRISÕES PREVENTIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS, em desfavor 

dos Réus WILKER JHONYTANN RIBEIRO DA SILVA, LUIZ CARLOS SOUZA 

SILVA (VULGO “LUIZIN”) E WELLINTON RAUF NOGUEIRA GOMES 

(VULGO “GIL”),Outrossim, ficam as presentes revogações 

CONDICIONADAS aos cumprimentos 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 (dez) de cada 

mês;b) proibição de freqüentar bares, boates e locais congêneres; c) 

comparecimento a todos os atos do processo; d) proibição de ausentar-se 

da Comarca, sem prévia comunicação ao Juízo; por prazo superior a 15 

(quinze) dias; ee) mantenha-se afastado do lar, domicílio ou local de 

convivência das vítimas.FICA ADVERTIDO DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, 

§5º, DO CPP, SOB PENA DE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE 

QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE DECRETADAS NOVAMENTE AS 

PRISÕES CAUTELARES.Expeçam-se os alvarás de solturas em nome de 

WILKER JHONYTANN RIBEIRO DA SILVA, LUIZ CARLOS SOUZA SILVA 

(VULGO “LUIZIN”) E WELLINTON RAUF NOGUEIRA GOMES (VULGO 

“GIL”), SE POR OUTRO MOTIVO OS RÉUS NÃO DEVAM PERMANECER 

PRESOS.DETERMINO AINDA, QUE O SENHOR OFICIAL, NO ATO DAS 

SOLTURAS, INTIMEM-SE OS REÚS QUANDO A AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PARA O DIA 22/01/2018 ÀS 13H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DO ESTADO), 

REGISTRANDO QUE, CASO NÃO COMPAREÇAM SERA NOVAMENTE 

DECRETAS SUAS PRISÕES PREVENTIVAS. Intimem-se. Ciência ao MPE e a 

Defesa.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.São Félix do Araguaia – MT, 18 de dezembro de 2017. Ivan 

Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 6988 Nr: 1-10.1989.811.0017

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willy Henke, Maidi Waldow Henke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abi Roque de Lima, Aristeu Derniso Smaniotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577, Mario Takatsuka - OAB:43638/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880

 JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, III e IV do CPC.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao Distribuidor para exclusão do espólio de Aristeu 

Dernisio Smaniotto do polo passivo da presente demanda, realizando as 

baixas e anotações necessárias.Dê-se baixa na penhora realizada às fls. 

766, expedindo e realizando o necessário.Ato contínuo, em 

prosseguimento ao processo de execução, DEFIRO a adjudicação 

compulsória do gado penhorado às fls. 767/770, devendo o cálculo de fls. 

802/803 ser atualizado, levando-se em conta que foi realizado acordo 

juntamente com o exequente em relação ao débito do Executado Aristeu 

Derniso Smaniotto (R$ 78.708,96), não mais sendo objeto da presente 

execução.Ainda, em relação à Adjudicação do Gado penhorado em nome 

do Executado e de sua esposa (embora não mais faça parte do polo 

passivo), considerando que estes foram avaliados, ainda no ano de 2014, 

determino que, antes de efetivada a adjudicação, sejam os valores do 

gado reavaliados ao do dia da adjudicação.Em caso de o valor do Gado 

penhorado ser superior ao valor da dívida, determino que a Adjudicação 

seja realizada apenas em relação ao valor equivalente da dívida, ambos 

atualizados, devendo ser liberados de penhora o remanescente, o qual 

desde já defiro.Defiro o requerido na petição de fls. 821/825, no que tange 

a alteração do polo ativo da presente demanda, ante o falecimento do 

Exequente “Wily Henke”, devendo os autos serem remetidos ao 

distribuidor, para retificação do mesmo para constar como “espólio de Wily 

Henke”, permanecendo a segunda exequente da forma a qual se 

encontra.Efetuada a Adjudicação Compulsória, intimem-se as partes para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de este Juízo entender que o débito foi satisfeito em sua 

integralidade, com a consequente extinção do processo.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.Às providências.São Félix do 

Araguaia – MT, 13 de dezembro de 2017. Ivan Lúcio AmaranteJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 141155 Nr: 3164-46.2017.811.0017

 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: Wanderley César de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Freitas Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WUEINER CRUZEIRO ASSIS 

VILELA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 141155

Vistos.

Nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que o Requerente 

comprove a insuficiência de recursos para pagar as custas e diligências 

processuais, eis que não há nos autos, até este momento, documentação 

que comprove efetivamente sua hipossuficiência, bem como, para que 

junte o devido instrumento procuratório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido de gratuidade e indeferimento da inicial, 

respectivamente.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 13 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 40752 Nr: 1330-13.2014.811.0017
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 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: Edilson Vital dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xavier Leonidas Dallagnol, Marcus Rodrigues 

Costa Limoeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antônio de Rezende 

David - OAB:6078, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:10296, 

Marcus Rodrigues Costa Limoeiro - OAB:15309/MT, Rosangela da 

Silva Capelão - OAB:8944/O, THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - 

OAB:10449/O, Xavier Lonidas Dallagnol - OAB:9876

 “Vistos. Permaneçam os autos conclusos em Gabinete para análise do 

pedido apresentado nesta oralidade. Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 6550 Nr: 22-45.1991.811.0017

 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: Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane Lenhardt Plentz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Rural Água Mansa Ltda, Lisandra 

Zamboni, Lucindo Zamboni Júnior, Luciani Zamboni, Lisângela Zamboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:9467-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Douglas Ricardo Guilhen Melo - OAB:4.856/MT, Ivair 

Matias - OAB:2.878-B

 “Vistos. Preliminarmente, observo que o presente feito teve inicio no mês 

de setembro de 1991, ou seja, já tramitando há mais de 26 (vinte e seis) 

anos sem qualquer solução e , aparentemente, sem apresentar 

complexidade que justifique tamanha morosidade processual. Ainda, 

registro que os Requerentes, já foram declarados reveus por este Juízo, 

sem prejuízo de que espontaneamente voltassem a comparecer aos 

autos, no entanto, no dia de hoje, mais outra vez, em flagrante 

inobservância ao que preceitua o artigo 362, §1°, do CPC, não 

compareceram à presente oralidade. Por este prisma, ainda com base no 

artigo 362, §2°, do CPC, uma vez que lhes foi oportunizado por várias e 

várias vezes, no entanto se mantiveram inertes e mesmo por que não 

falar, de forma desidiosa, dispenso a produção das provas por eles 

requeridas, dando-as por preclusas, incluindo nestas tanto as 

testemunhais, quanto as periciais. Ainda, a que ficar devidamente 

registrado que, todos os pedidos apresentados anteriormente a presente 

oralidade não justificam, em hipótese alguma, o não comparecimento das 

partes que dela deviam comparecer, mais outra vez, nos termos do artigo 

362 e parágrafos do CPC, dando assim, também, como preclusas as 

provas que, ao menos em tese, os Litisconsortes, intimados em data de 

04/12/2017, deixaram de apresentar. Ainda, como ônus processual, como 

intimados a 15 (quinze) dias e não compareceram, de forma injustificada, 

DECRETO-LHES suas revelias e a preclusão de eventuais provas que 

pretenderiam produzir. Feitas estas iniciais, com escolio no princípio 

constitucional da celeridade processual, ao menos o que deixa 

transparecer e que se busca, por meio do presente feito, se eternizar a 

lide processual, o que deve ser coibido, de forma rigorosa, como no 

presente caso, pelo tempo em que a lide já tramita. Por fim, também a de se 

consignar que o destinatário das provas é o Juízo, à quem, com sua livre 

convicção, porém sempre de forma motivada, deve deferia-la, indeferi-la 

ou mesmo determina-la de ofício, o que será incontinente realizado por 

este Magistrado, ao final da presente instrução processual.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 6550 Nr: 22-45.1991.811.0017

 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: Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane Lenhardt Plentz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Rural Água Mansa Ltda, Lisandra 

Zamboni, Lucindo Zamboni Júnior, Luciani Zamboni, Lisângela Zamboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:9467-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Douglas Ricardo Guilhen Melo - OAB:4.856/MT, Ivair 

Matias - OAB:2.878-B

 “Vistos. Como já dito anteriormente, o presente feito já se encontra em 

trâmite desde o mês de setembro do ano de 1991. De análise, perfunctória 

e superficial, não se vislumbra complexidade a justificar tamanha 

morosidade processual. Desta feita, DETERMINO que os autos 

permaneçam conclusos em gabinete para verificação da possibilidade de 

prolatação de sentença, a qual, se possível, deverá observar seus 

requisitos formais, objetivos e subjetivos. Desta forma, saem as partes 

presentes pessoalmente intimadas, de que, em sendo possível, sentença 

relativa ao presente processo, será lavrada na data de hoje e lançada no 

SISTEMA APOLLO antes das 15h00min. Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133546 Nr: 478-18.2016.811.0017

 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: JFdS, EVFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito ao Setor de expedição com o fim de intimar a requerente 

quanto a certidão de fl. 36, devendo se manifestar e/ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132259 Nr: 2090-25.2015.811.0017

 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: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Gomes de Melo, Vulgo Piranha, Geova 

de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:10.337 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte Autora para 

manifestação acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 7322 Nr: 65-25.2004.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Crispim Souza ME, Jorge Sadao Ichikawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte Exequente para promova a atualização do débito da 

executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 12/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 132659 Nr: 2322-37.2015.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 555 de 760



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:15890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 Código n.º 132659

Vistos. Chamo o feito à ordem.

 Em razão que o núcleo da Defensoria Pública não se encontra atuando 

nesta Comarca, nomeio para patrocinar a defesa a D. Militante nesta 

Comarca Dra. Advogada Denise de Oliveira, a qual deverá ser intimada da 

nomeação, consignando no ato que os horários serão arbitrados ao final.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase processual dos 

presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o 

princípio de promoção pelo Estado da solução por autocomposição, bem 

como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito 

ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus advogados a se 

fazerem presentes em Sessão de mediação a ser redesignada pelo Sr. 

Gestor do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, 

se necessário.

Em havendo conciliação, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

Cite-se e intimem-se, devendo a parte requerida esclarecer, no prazo de 

10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vida ao comando do 

art. 335 do NCPC, devendo a parte requerida apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias da realização da audiência ora designada, sob 

pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 

dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 

a eventuais questões incidentais;

 c) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 04 de outubro de 2016.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 135055 Nr: 1516-65.2016.811.0017

 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: Benedita Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Jesus Seixas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos - Cód. N.º 135055

Vistos.

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar 

requerido por Benedita Pereira da Costa em desfavor de Antonio de Jesus 

Seixas da Silva e outros.

Ás fls. 30/31 este Juízo determinou que a Requerente emendasse sua 

petição inicial, em virtude de não apresentar o valor da causa, bem como 

não juntaram os documentos indispensáveis a propositura desta demanda.

Os exequentes apresentaram emenda à inicial às fls. 32/38, não 

atendendo as determinações anteriormente exaradas.

Às fls. 39, este Juízo, na qualidade de pedido de reconsideração de ato, 

determinou novamente a intimação da Requerente para emendar a inicial, a 

mesma permaneceu inerte conforme certidão de fls. 41,

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Regularmente intimado a proceder à emenda da inicial, via DJE (10063), a 

Requerente não atendeu as determinações de fls. 30/31, bem como a 

reconsideração de fls. 39, ficando inerte em relação a juntada dos 

documentos elencados na decisão e na valoração da causa, 

descumprindo injustificadamente a determinação de regularização do 

presente feito, padecendo a petição inicial de requisito essencial para a 

continuidade do processo.

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL nos termos do parágrafo único do art. 

321 do CPC, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pelos exequentes.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 27 de novembro de 2017.

 Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 138730 Nr: 1699-02.2017.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Jesus Seixas da Silva, José 

Luciman Souza Luz e Outros, João José Silva dos Santos, Pedro Filho 

Pereira da Silva, Deovaldo Lima da Silva, José Ferreira Leite, Jana Ssilva 

dos Santos, Antônio Silva Santos, Jonas Pereira da Silva, Moises Pereira 

da Silva, Ronaldo de Sousa Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante de todo o exposto, nos termos do artigo 109, inciso I, da 

Constituição Federal, declaro a incompetência deste Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de São Félix do Araguaia-MT, para processar e julgar o presente 

feito, o qual deve ser remetido ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de 

Barra do Garças, com as cautelas e homenagens de estilo.Dessa forma, 

SUSPENDO os efeitos da decisão liminar de fls. 57/59, a qual será 

reanalisada pela Justiça Federal, caso entenda necessário.Junte-se o 

documento pendente e, após, remetam-se os presentes autos ao Juízo 

Federal supraindicado.Intimem-se. Cumpra-se.São Félix do Araguaia/MT, 

23 de dezembro de 2017.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34037 Nr: 55-97.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público em São Félix do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquir Ferreira Nascimento Silva, Joseane 

Robistein Schumaher, Elson Leal Pereira, Acácio Alves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Schumaher Ale - 

OAB:273516-SP, Ian Luiz Silva e Silva - OAB:159510/RJ, Mauro 

Márcio Dias Cunha - OAB:5.391-MT, Ulisses Rabaneda - 

OAB:8948-MT

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, para 

PRONUNCIAR WALQUIR FERREIRA DA SILVA e ELSON PEREIRA LEAL, 

vulgo “Zurupaca”, como supostamente incursos na prática do crime 

descrito no artigo 121, §2º, I, (motivo torpe) do Código Penal, a fim de 

serem submetidos ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, conforme requerido pelo representante do Órgão Ministerial em 

seus memoriais, e IMPRONUNCIAR os Denunciados JOSEANE ROBISTEIN 

SCHUMAHER e ACÁCIO ALVES SOUZA da imputação de prática do crime 

previsto no artigo 121, §2º, I, (motivo torpe) do Código Penal, e o 

Denunciado ACÁCIO ALVES SOUZA da acusação de coação a 

testemunha, neste caso em consonância com a manifestação Ministerial. 

Por fim, concedo aos Denunciados o direito de recorrer desta sentença 

em liberdade, considerando que responderam ao processo nessa 
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situação.Intimem-se da presente decisão, observando o disposto no artigo 

420 do Código de Processo Penal.Havendo preclusão da decisão de 

pronúncia, voltem os autos conclusos na forma do artigo 421 do Código de 

Processo Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo e realizando o necessário.São Félix do Araguaia/MT, 18 de 

dezembro de 2017.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41816 Nr: 2227-41.2014.811.0017

 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: Leusina de Souza Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente através de seu advogado Dr. Luiz Carlos 

Ferreira para, nos termos da decisão a seguir, impugnar a contestação 

ofertada às fls. 62/89, no prazo legal....Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, no prazo de 15 dias, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; c) 

Em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita.Intimações e diligências 

necessárias.Às providências, expedindo o necessário.São Félix do 

Araguaia/MT, 19 de julho de 2017.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 44346 Nr: 1032-84.2015.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ana Cleide Barbosa dos Santos Milhomem, Cristiano dos 

Santos Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 “Vistos. Dou por encerrada a instrução processual, registrando que, em 

comum acordo a D. Advogada dos Requerentes Cristiano dos Santos 

Milhomem e Ana Cleide Barbosa dos Santos Milhomem decidiu apresentar 

as alegações finais por primeiro, ao passo que, ultrapassado o prazo, com 

ou sem alegações, deverá a D. Advogada da Requerente Irene Rodrigues 

Vieira para apresentar suas alegações finais, e na sequencia, ao Curador 

Especial, e após, ao Ministério Público. Com a manifestação Ministerial, 

tornem os autos conclusos para sentença. Por fim, translade a presente 

ata para os autos de códigos n.°s 42895 e 44381. Saem as partes 

presentes pessoalmente intimadas. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 44346 Nr: 1032-84.2015.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ana Cleide Barbosa dos Santos Milhomem, Cristiano dos 

Santos Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 E nesta senda, presentes os requisitos do artigo 42 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em consonância com o parecer Ministerial, julgo 

PROCEDENTE o pedido de adoção de Moisés Pereira da Costa, em favor 

de Irene Rodrigues Vieira (Autos ID nº 44381), destituindo, como 

consectário lógico desta decisão, Fabiana Pereira da Costa, do poder 

familiar com relação ao menor, julgando assim procedente o pedido 

ministerial existente nos Autos ID nº 42895, passando o infante a se 

chamar MOISÉS RODRIGUES VIEIRA.Assim, determino:a) o cancelamento 

do registro do menor Moisés Pereira da Costa, com abertura de novo 

registro, constando o novo nome, MOISÉS RODRIGUES VIEIRA;b) a 

inscrição do nome da adotante como mãe, bem como o nome de seus 

ascendentes;c) que não poderá constar nas certidões do competente 

ofício nenhuma observação sobre a origem do ato.Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de registro da presente decisão, com os requisitos 

do artigo 47 do ECA, após arquive-se o presente observando as 

anotações de estilo.Sem custas, nos termos do art. 141, § 2º, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.São Félix do Araguaia, 14 de dezembro de 2017.Ivan 

Lúcio AmaranteJuiz de Direito e Diretor do Foro

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44375 Nr: 1061-37.2015.811.0017

 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: VRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:18.132

 Vistos em correição, etc.

DETERMINO ao Senhor Gestor que proceda/designe, juntamente com o 

Servidor responsável, data para realização do exame de DNA a ser 

custeado pela parte interessada.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Ás providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 12 de janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 132681 Nr: 2328-44.2015.811.0017

 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: Marcos Marinho Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Stefania Santos Duarte, Luciano 

Eduardo Faria de Lima Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Glória Ribeiro Dias São José - OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:21035/O

 Autos ID N.º 132681

Vistos.

I – Cite-se a parte executada, por carta com A.R, para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (NCPC, 

art. 829).

 I.I Caso o AR retorne negativo, cite-se por oficial de justiça.

I.II Caso o Sr. oficial de Justiça não encontrar o executado, proceda-se o 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (NCPC, 

art. 830). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, deverá o 

Sr. oficial de justiça procurar o devedor (2) duas vezes em dias distintos 

e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação por hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (NCPC, art. 830, §1º).

 II – Devidamente citado e o devedor efetuando o pagamento do débito, 

manifeste-se o credor em 05 dias, requerendo o que de direito.

III - Caso não efetuado o pagamento, no prazo legal, proceda-se à penhora 

online, em nome do devedor, de tantos quantos bastem para a garantia do 

principal e demais acessórios (dinheiro, via sistema Bacen-Jud, conforme 

artigo NCPC, art. 854).

IV – Intime-se o executado para, querendo, se manifestar do bloqueio de 

seus ativos financeiros, no prazo de 05 (cinco dias) (NCPC, art. 854, §§2º 

e 3º, I e II).

 V – No caso da penhora on line restar infrutífera ou insuficiente, 

expeça-se mandado, com ordem de penhora e avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(NCPC, art. 829, § 1º).

VI - Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 
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executada efetue o pagamento no prazo mencionado (NCPC, art. 827, § 

1º).

VII – Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), 

contados, conforme o caso, na forma do artigo 231 do NCPC (NCPC, art. 

915).

VII – I Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (NCPC, art. 916).

VIII – Caso solicitado pela parte credora hasta pública, remetam-se os 

autos ao contador judicial para atualização do débito, voltando conclusos 

para designação com as diligências necessárias (NCPC, art. 881, §§1º e 

2º c/c art. 882, §§1º, 2º e 3º).

IX – Em sendo apresentados Embargos, voltem conclusos para apreciação 

dos mesmos em apenso.

 X – Fica deferido ao oficial de justiça os benefícios previstos no art. 212, 

§2º, 846 e seus parágrafos, todos do NCPC, se necessário for.

XI ¬¬– Intimações e diligências necessárias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 27 de abril de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136962 Nr: 427-70.2017.811.0017

 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): J A Rodrigues de Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Liminar Citação e Intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 140648 Nr: 2859-62.2017.811.0017

 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: Iron Marques Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivair de Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WUEINER CRUZEIRO ASSIS 

VILELA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. Nº 140648

Vistos.

Iron Marques Parreira ingressou com a presente ação de Imissão na 

Posse com Pedido de Tutela Antecipada em face de Ivair de Rossi, todos 

devidamente representados e qualificados nos autos.

Às fls. 19, comunica a parte Requerente não ter mais interesse na 

presente demanda, pugnando pela extinção do presente feito nos termos 

do artigo 485, VIII, do CPC

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Analisando os autos com acuidade, verifico que o pedido de desistência 

da ação foi requerido antes da apresentação de contestação (fls. 19). 

Assim, neste momento, entendo cabível o deferimento do pleito do Autor, 

quanto à desistência da presente demanda.

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso 

VIII, do artigo 485 do Código de Processo Civil/2015.

 P.R.I. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

 São Félix do Araguaia – MT, 27 de novembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5979 Nr: 1041-66.2003.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Messias Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neurivan Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte Exequente para promova a atualização do débito da 

executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 12/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 10004 Nr: 899-91.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayk Domingos Cristovam Serra, Ricardo 

Antonio Gonçalves Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte Exequente para promova a atualização do débito da 

executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 12/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 40752 Nr: 1330-13.2014.811.0017

 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: Edilson Vital dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xavier Leonidas Dallagnol, Marcus Rodrigues 

Costa Limoeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antônio de Rezende 

David - OAB:6078, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:10296, 

Marcus Rodrigues Costa Limoeiro - OAB:15309/MT, Rosangela da 

Silva Capelão - OAB:8944/O, THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - 

OAB:10449/O, Xavier Lonidas Dallagnol - OAB:9876

 Código n.° 40752META 1/2017Vistos. (...).ISTO POSTO, diante desses 

fatos e fundamentos, havendo prova suficiente no sentido de que o 

Requerente detém e exerce a posse da área “Fazenda Barreira de São 

João – área distinta da Fazenda Agua Bela”, e demonstrada 

aparentemente a intenção dos Requeridos em ocupar a área em questão, 

com fundamento nos artigos 300, 561 e 567 do Código de Processo Civil, 

CONCEDO A ORDEM LIMINAR pretendida para CONCEDER A 

MANUTENÇÃO DA POSSE ao Requerente, bem como DETERMINAR que os 

Requeridos XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL e MARCUS RODRIGUES 
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COSTA LIMOEIRO, por si ou por seus prepostos, não pratiquem quaisquer 

atos de turbação e não obstem o livre acesso do possuidor, preposto e/ou 

pessoa a seu mando na área denominada como “Fazenda Barreira de São 

João (matrícula n.° 3.1080 - fls. 29/30), cominando a estes, pena 

pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, por dia, em caso de 

não cumprimento do preceito, sem prejuízo das demais sanções, para o 

caso de transgressão da determinação.Expeça-se mandando de 

manutenção de posse em nome do Requerente Edilson Vital dos Santos, 

referente a área objeto deste litigio, pertencente a Fazenda Barreira de 

São João, matricula n.° 3.180. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providênciasSão Félix do Araguaia/MT, 19 de 

dezembro de 2017.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42845 Nr: 123-42.2015.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IKK, WIK, IHK, TKK, HK, HK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WK, BDK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial formulado por Inyberú Kolyty Karajá e 

Waritaxi Iwyraru Karajá contra Wereahunaxi Karajá e Brewy Djuassa 

Karajá e, conseqüentemente defiro-lhes a guarda definitiva de Hereruara 

Karajá, Habenaki Karajá, Tahanaru Krobi Karajá e Loló Harukutxni Karajá, 

como me permite os arts. 33 a 35 da Lei nº 8.069/90, sem prejuízo de 

revogação a qualquer tempo e, por conseguinte, extingo o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Lavre-se termo de guarda definitiva. Sem custas, em razão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as cautelas legais. P.I.C. São Félix do 

Araguaia/MT, 15/01/2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 132179 Nr: 2032-22.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Alves Nunes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 Autos ID N.º 132179

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo Réu Joaquim Alves 

Nunes Filho (fls. 62/70), não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 410 e ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19/04/2018 às 17:30 min 

(MT).

No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem 

como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, os esclarecimentos de peritos 

dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se todos, expedindo o necessário, inclusive carta precatória para 

testemunhas residentes em outra Comarca, se o caso. Ciência ao MPE.

Às providências. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 14 de agosto de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 133586 Nr: 499-91.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chailes Alves da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Viana Dary, Rozângela Pereira Dary

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Flavio Marcio de Sousa Oliveira - OAB:13346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 133586

Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação 

por Danos Morais ajuizada por Chailes Alves da Rocha em face de Aluizio 

Viana Dary e Rozangela Pereira Dary.

O Requerente interpôs a presente ação em 22/03/2016.

 Às fls. 17, foi determinado a intimação da parte Autora para emendar a 

petição inicial, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Porém, conforme a certidão de fls. 20, o Requerente quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato. Decido.

Pois bem. Como se extrai do presente feito, foi determinado a intimação da 

parte Autora para emendar a inicial, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentando a este Juízo documentos que comprovassem sua 

Hipossuficiência Econômica, porém o mesmo permaneceu inerte, 

carecendo esta de interesse de agir, sendo o indeferimento da inicial, 

medida de rigor.

Assim, atento ao que diz o artigo 321, paragrafo único, 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 

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. ’’

Assim, INDEFIRO a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133672 Nr: 553-57.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cezar Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Artigo 234 e ss, do Código de Processo Civil/2015, e em 

atenção à Seção 10 da CNGC/MT, bem como considerando a Portaria n° 

001/2018/DF, que designou correição no Foro Judicial desta Comarca a 

partir do dia 11/01/2018, pelo prazo de 30 (trinta) dias, tal como determinou 

que se providencia-se a cobrança de todos os autos que se encontram 

com carga para advogados, impulsiono o feito, por determinação da MMª. 

Juíza Substituta Janaína Cristina de Almeida, com o fim intimar o Dr. 

Rogério Caetano de Brito, OAB/MT n° 16.581, a DEVOLVER em cartório 

todos os autos que se encontram com carga: ->PROCESSO EM CARGA: 

Código 133672, Código 39267, Código 42344, Código 42413, Código 

42349, Código 36027, Código 36047, Código 36055, Código 42642, Código 

133726, Código 36009, Código 36010, Código 36804, Código 36032, 

Código 36018, Código 20159, Código 42403, Código 42622, Código 42688, 

Código 36001, Código 36002, Código 35885, Código 42422, Código 35991, 

Código 11105, Código 36040, Código 42375, Código 14311, Código 

424920, Código 42556, Código 42494, Código 35251, Código 43226, 

Código 36099, Código 42504, Código 42557, Código 45466, Código 35895, 

Código 35897, Código 36057, Código 36058, Código 36019, Código 36004, 

Código 42829, Código 42417, Código 40664, Código 45124, Código 

137141, Código 135672, Código 134801, Código 134296, Código 41883, 

Código 133259, Código 39300, 44558, Código 13916 e Código 38338.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135534 Nr: 1864-83.2016.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Simoes de Faria - 

OAB:21760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Liminar e Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 138730 Nr: 1699-02.2017.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Jesus Seixas da Silva, José 

Luciman Souza Luz e Outros, João José Silva dos Santos, Pedro Filho 

Pereira da Silva, Deovaldo Lima da Silva, José Ferreira Leite, Jana Ssilva 

dos Santos, Antônio Silva Santos, Jonas Pereira da Silva, Moises Pereira 

da Silva, Ronaldo de Sousa Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 141031Vistos [...]DEFIRO o pedido liminar de manutenção de 

posse, com fulcro no artigo 563 do CPC, para que o requerido se 

abstenham de praticar atos de turbação à posse dos Requerentes, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais).Expeça-se 

mandado de manutenção na posse, que deverá ser cumprido em 

diligência, com reforço policial, se necessário for, cabendo ao executor da 

Ordem Judicial, todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta 

natureza, evitando-se, o quanto possível, o conflito com os 

requeridos.Caso haja necessidade de reforço policial, requisite-se 

mediante ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca.Cite-se o 

Requerido para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após contestação, intimem-se os Requerentes para em igual prazo 

impugnar contestação.Juntadas contestação e impugnação, façam os 

autos conclusos.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.São Félix do Araguaia – MT, 22 de novembro de 2017. Ivan 

Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 140127 Nr: 2528-80.2017.811.0017

 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: César Altino Poiatti, Hamanda Blay Souza Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Bom Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 140127

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise liminar para após a juntada da contestação, uma vez 

que os fatos contidos na exordial necessitam de melhor análise por este 

Juízo, não vislumbrando com os documentos acostados, nesta seara 

processual, a realização de fato dos honorários advocatícios verbais por 

parte do Autor, nem tampouco se a inscrição de seu nome aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito dizem respeito a dívida pactuada, em tese, 

verbalmente.

Dessa forma, cite-se a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, ser considerada 

revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.

Após, tornem-me os autos conclusos para apreciação do pleito 

antecipatório.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 140800 Nr: 2965-24.2017.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Gonçalves de Pauli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhiogo Falcão Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley de Almeida Pereira - 

OAB:23350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 562 do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a liminar pleiteada pela parte autora, para o fim de conceder a 

Manutenção da posse do autor na propriedade, de modo que determino 

que o requerido indicado na inicial, se abstenha de praticar qualquer ato 

espoliativo ou turbativo na posse que a parte autora exerce sobre a área 

localizada na Fazenda São João, sob pena de, assim não o fazendo, 

incorrer em multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com o limite de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais), para o caso de descumprimento da ordem e 

sem prejuízo da resposta criminal à transgressão da ordem 

judicial.Expeça-se o Mandado Cominatório, que deverá ser cumprido em 

diligência, com reforço policial, se necessário for, cabendo ao executor da 

Ordem Judicial, todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta 

natureza, evitando-se, o quanto possível, o conflito com o requerido.Caso 

haja necessidade de reforço policial, requisite-se mediante ofício ao 

Comando da Polícia Militar desta Comarca.Cite-se o Requerido para, 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias.Após 

contestação, intime-se o Requerente para, em igual prazo, impugnar 

contestação.Ultrapassados os prazos, com ou sem manifestação, 

tornem-me os autos conclusos para análise.Intimem-seÀs 

providências.São Félix do Araguaia – MT, 19 de dezembro de 2017.IVAN 

LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 141267 Nr: 3227-71.2017.811.0017

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Gomes Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 141267

Vistos.

Como é sabido, a toda causa deve ser atribuído um valor, mesmo que o 

objeto pretendido com a demanda não seja mensurável, conforme 

preceitua o art. 319, V do CPC.

A medida cautelar de atentado é perfeitamente possível em nosso 

ordenamento jurídico, porém deve seguir as formalidades processuais 

exigidas, sendo este, inclusive, o entendimento do e. TJMT:

 APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO – IMPUGNAÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES 

– CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 
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Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (Ap 110592/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 03/02/2015)

Nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a Requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, atribua valor à causa, por se tratar de requisito 

essencial a petição inicial, conforme preceitua o art. 319, V do NCPC, o 

que não foi observado nestes autos, bem como o recolhimento das custas 

judiciais devidas, além de juntar a presente feito cópia do estatuto social 

da empresa requerente, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 19 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 141289 Nr: 3246-77.2017.811.0017

 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: Antônio Carlos de Paula Lico Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias de Sousa Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.° 141289

Vistos.

 INDEFIRO o pleito liminar, uma vez que já fora deferida Liminar no interdito 

proibitório ajuizado pelo requerido nos autos de cód. 43580, o qual envolve 

as mesmas partes e causa de pedir, merecendo o caso maior análise de 

provas, o que em sede de cognição sumária não vislumbro alteração na 

decisão concedida nos autos supracitados.

Dessa forma, apense-se esta aos autos de Cód. 43580 (n° 

629-18.2015.811.0017).

Após, cite-se o Requerido para, querendo, contestar a ação no prazo de 

15 (quinze) dias.

Com a contestação, intime-se o Requerente para, em igual prazo, 

impugná-la.

Ultrapassados os prazos, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos para análise.

Intimem-se

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 19 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 141386 Nr: 3320-34.2017.811.0017

 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: Jeziel R. da Silva Materiais para Construção - ME, Jeziel 

Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energy Condutores do Brasil Ltda, SEM Asset

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calixto Daguer Neto - 

OAB:16.675-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Requerente para providenciar o recolhimento das custas da 

carta precatória de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 141387 Nr: 3321-19.2017.811.0017

 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: Jeziel R. da Silva Materiais para Construção - ME, Jeziel 

Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulista Business - Comércio, Importação e 

Exportação de Produtos Elétricos S/A, Banco Safra S/A, Credit Brasil 

Fomento Mercantil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calixto Daguer Neto - 

OAB:16.675-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Requerente para providenciar o pagamento das custas da 

carta precatória de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141872 Nr: 70-56.2018.811.0017

 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 Financ. e Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hosana Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do exposto, e considerando que a mora do requerido 

encontra-se devidamente comprovada, DEFIRO a liminar requerida. II - 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, advertindo o Sr. Oficial de 

Justiça de que no auto de busca e apreensão deverá constar o nome e o 

CPF da pessoa que ficará como fiel depositário. III - Proceda-se a restrição 

judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, referente ao veículo objeto da lide, através do Sistema 

RENAJUD, nos termos do §9°, art. 3° do Decreto-Lei no 911/1969. IV - 

Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá alienar o bem 

objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, a partir de 

quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do disposto nos §§ 1° e 

2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969. V - Pois bem, efetivada a medida, 

no prazo de 05 dias após o cumprimento da medida de busca e 

apreensão, poderá o devedor Fiduciante purgar a mora, com o pagamento 

das prestações vencidas e inadimplidas, com os acréscimos contratuais, 

bem como as vincendas (quitando o contrato), custas processuais e 

honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor devido 

atualizado da causa, para fins de purgação de mora (Art. 85, NCPC).Findo 

o prazo de 05 dias, a propriedade e posse plena e exclusiva do bem se 

consolidarão ao patrimônio do credor fiduciário.VI - Cite-se a parte ré, na 

forma requerida, para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. Deverá constar do mandado a advertência de que “se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor” (NCPC, art. 344).VII – Faça 

constar do mandado que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos sob pena de aplicação de multa diária.Às 

providências.São Félix do Araguaia – MT, 16 de Janeiro de 2018.Janaína 

Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35094 Nr: 1160-12.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lucier dos Santos Andrade, Wenes 

Mendes Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cesar do Nascimento 

- OAB:16056

 Autos ID N.º 35094

Vistos.

Ante a notícia de que o réu FRANCISCO LUCIER DOS SANTOS ANDRADE 

encontra-se segregado na Penitenciária de Água Boa/MT, em virtude do 

cumprimento de mandado de prisão expedido por este Juízo, DETERMINO 

ao Senhor Gestor que oficie a SEJUDH para que tome as providências 

necessárias para o devido recambiamento do réu a esta Comarca, 

conforme dispõe as normas da CNGC/MT, e ainda cientifi-que-se o Diretor 

da Cadeia Pública local sobre as providências determina-das, ao passo 
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que, tão logo seja o réu recambiado, informe este Juízo para a realização 

de audiência de custódia.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 15 de Janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 37704 Nr: 1589-42.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Rocha e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEBER ROCHA E SILVA, Rg: 4538509, 

Filiação: Arlindo Neves da Silva e Maria Rocha e Silva, data de nascimento: 

02/09/1981, brasileiro(a), natural de Montes Claros-GO, convivente, 

operador de máquinas. 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, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de Cleber Rocha e Silva, devidamente 

qualificado nos autos, em relação às penas impostas na sentença 

condenatória de fls. 12/14, com fundamento nos artigos 107, IV, 1ª figura, 

109, V, 110, caput e 114, II, todos do Código Penal.Recolham os mandados 

expedidos, se o caso.Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.São Félix do Araguaia/MT, 29 de maio de 2017.Ivan 

Lúcio AmaranteJuiz 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, Dilma Silva de Siqueira, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 12 de janeiro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45619 Nr: 1816-61.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Ferreira Glória, WFdS, IFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da autora através de sua advogada Dra. Daniela Caetano de 

Brito para, nos termos legais apresentar impugnação à contestação 

ofertada por dependência a este feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45892 Nr: 1933-52.2015.811.0017

 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: Bruna Aquino Amaral, SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID Nº 45892

Vistos.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, encaminhe-se o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca a fim de que seja designada 

audiência de conciliação.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 19 de setembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 137276 Nr: 685-80.2017.811.0017

 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: Espólio de Sebastião Indalécio, Livia Caldas da Gama e 

Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fernando dos Santos, Leori Carlos 

Barboza, Banco do Brasil S/A, Marcelo Alexandre dos Santos, Rejane de 

Oliveira Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neide de Moura Vasconcelos - 

OAB:18757/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Intimação da parte autora através de sua advogada Dra. Neide de Moura 

Vasconcelos para, nos termos da decisão a seguir impugnar a 

contestação de fls. 71/79, no prazo legal. Autos ID Nº 

137276Vistos.Diante das peculiaridades existentes nos autos, em especial 

por se tratar de fatos ocorridos a partir de 2007, postergo a análise da 

liminar pra após apresentação da contestação. No entanto, DETERMINO ao 

Senhor Gestor que requisite ao 1° Tabelionato e Registro de Imóveis desta 

Comarca para que anote as margens da matrícula n.° 8.972 a presente 

ação.Assim, citem-se os Requeridos para se manifestar no prazo legal. 

Ultrapassado o prazo, com ou sem contestações, certifique e tornem os 

autos conclusos para deliberações.Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.São Félix do Araguaia - MT, 29 de maio de 

2017.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 138730 Nr: 1699-02.2017.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Jesus Seixas da Silva, José 

Luciman Souza Luz e Outros, João José Silva dos Santos, Pedro Filho 

Pereira da Silva, Deovaldo Lima da Silva, José Ferreira Leite, Jana Ssilva 

dos Santos, Antônio Silva Santos, Jonas Pereira da Silva, Moises Pereira 

da Silva, Ronaldo de Sousa Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 141031

Vistos.

Trata-se de Interdito Proibitório c/c Ação de Reparação de Danos 

Materiais, proposta por Noely Paciente Luz em face de Antonio de Jesus 

Seixas da Silva, José Souza Luciman da Luz, João José Silva dos Santos, 

José Pereira Leite, Deovaldo Lima Silva, Pedro Filho Pereira da Silva, Joana 

Silva dos Santos, Antonio Silva Santos, Jonas Pereira da Silva, Moises 

Pereira da Silva e Ronaldo de Sousa Pires.

Consta da inicial que a Requerente é proprietária da Fazenda São Pedro, e 

que possui a posse mansa e pacífica desde o ano de 1934.

Aduzem ainda, que os Requeridos durante o período de seca, invadiram 

parte da propriedade, montando acampamento, desmatando e caçando. 

Com início das chuvas e consequente cheia do Rio Tapirapé, os invasores 

se retiraram.

 Diante disso, busca guarida judicial objetivando evitar que ocorram novas 

invasões.

Foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 2017.131925, conforme 

acostado às fls. 18.

À vista desses fatos, pugnam pelo fim da turbação da posse dos mesmos.

Este Juízo entendeu pertinente postergar a análise da liminar, para após a 
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realização de Auto de Constatação pelo Oficial de Justiça (fls. 55/56).

É o relato. Decido.

A liminar deve ser concedida.

Para a concessão de liminar em possessória, necessária se faz a 

presença dos requisitos elencados no artigo 521 do Código de Processo 

Civil, in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

 I - a sua posse

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

 III - a data da turbação ou do esbulho;

 IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a 

perda da posse, na ação de reintegração. IV – a continuação da posse, 

embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação 

de reintegração.

Diante dos documentos acostados na inicial, em juízo superficial de 

plausibilidade, restou demonstrado que a Requerente possui a posse 

consolidada, da propriedade em questão.

A turbação também foi comprovada pelos documentos juntados e o 

Boletim de Ocorrência, bem como pelo Auto de Constatação realizado pelo 

Oficial de Justiça.

Ademais, conforme relatado na exordial, a Requerente temia por nova 

invasão, o que de fato ocorreu conforme Auto de Constatação. Todavia, 

em razão do princípio da fungibilidade inerente às ações possessórias, 

não há obstáculo no regular prosseguimento da presente demanda.

 Por conseguinte, em sede de cognição sumária, entendo presente os 

requisitos para a concessão da liminar, eis que demonstrada a posse da 

área e a ocorrência da turbação há menos de ano e dia.

Isto posto, DEFIRO o pedido liminar de manutenção de posse, com fulcro 

no artigo 563 do CPC, para que os requeridos se abstenham de praticar 

atos de turbação à posse da Requerente, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais).

Expeça-se mandado de manutenção na posse, que deverá ser cumprido 

em diligência, com reforço policial, se necessário for, cabendo ao 

executor da Ordem Judicial, todo o cuidado que se poderia exigir em 

situações desta natureza, evitando-se, o quanto possível, o conflito com 

os requeridos.

Caso haja necessidade de reforço policial, requisite-se mediante ofício ao 

Comando da Polícia Militar desta Comarca.

Citem-se os Requeridos para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após contestação, intime-se a Requerente para em igual prazo impugnar 

contestação.

Juntadas contestação e impugnação, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 19 de dezembro de 2017.

 Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 141237 Nr: 3211-20.2017.811.0017

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Santana Araujo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salviane Araújo dos Santos, Maria de Jesus A 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 141237

Vistos.

Nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que o Requerente junte 

aos autos cópia do Termo de Curatela objeto desta demanda, bem como a 

cópia da sentença a qual deferiu a curatela de Salviane Araújo dos Santos 

a Sr.ª Maria de Jesus A. dos Santos, por se tratarem de documentos 

essenciais ao presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 19 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 58355 Nr: 19631-27.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Fernandes da Silva - 

OAB:14.111, THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.676

 Ante o exposto, DETERMINO ao Gestor Judiciário que oficie, 

imediatamente, a insigne Corregedoria Geral do Estado de Mato Grosso 

sobre a formação de novo colegiado, bem como tome as providência 

necessárias para tal mister, de tudo certificando nos autos, voltando-me 

conclusos após.CUMPRA-SE, expedindo o necessár ioÀS 

PROVIDÊNCIAS.De Mirassol D`Oeste-MT para Porto Esperidião-MT, 18 de 

dezembro de 2017.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 57924 Nr: 462-15.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEISON GEAN SANTIAGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 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 

Cáceres-MT, a fim de proceder com a inquirição das testemunhas Alisson 

Pereira Caixete e Claudiano Ferreira de Menezes. (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.: 26130 Nr: 507-34.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MEVTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 Código nº 26130

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença propostos pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em desfavor de Maria Emilia 

Varanda Tavares Alvito, ambos devidamente qualificados.

 Aduz o embargante excesso à execução intentada pela impugnada, 

conforme fls. 161/163.

 Intimada, a parte impugnada concordou com a manifestação da Autarquia 

Ré e pugnou pela homologação do cálculo apresentado, consoante 

denota-se às fls. 166/167.

 Os autos vieram conclusos.

 É O RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, 

conhecendo o Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 

do CPC, tendo em vista que toda a prova necessária ao julgamento da lide 

já se encontra nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.
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O inconformismo do impugnante restringe-se ao argumento de que houve 

excesso na execução.

 Analisando os autos, vejo que a impugnada concorda com o cálculo 

apresentado pelo impugnante, requerendo, inclusive, a sua homologação 

na forma trazida aos autos, motivo pelo qual desnecessária se a 

explanação dos argumentos arguidos pelo impugnante.

À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente impugnação à 

execução para acolher as razões do impugnante, reconhecendo o 

excesso à execução, bem como HOMOLOGAR os cálculos apresentados 

às fls. 163-vº em seus termos, bem como fixar o valor total da multa na 

forma trazida pela Autarquia Federal em R$ 13.400,00 (treze mil e 

quatrocentos reais).

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito.

Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 12 de dezembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29239 Nr: 286-46.2010.811.0098

 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: ICdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackeline de Oliveira da Silva 

Matos - OAB:42089-PR, Nucleo de Prática Jurídica e Assistência 

Judiciária FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Celso Pelegrini - 

OAB:3821

 Código 29239.

Tendo em vista termo de audiência de fl. 112 a qual restou prejudicada em 

razão da não intimação da parte requerida, redesigno a audiência de 

conciliação anteriormente designada para a data de 05 de fevereiro de 

2018, às 16 horas.

Intimem-se as partes para ciência da nova data, bem como lhes dando 

ciência da indispensabilidade de sua presença na profícua solenidade.

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.: 57156 Nr: 1352-85.2015.811.0098

 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: Alzira Furlaneto Zorzenon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 57156

Trata-se de ALVARÁ JUDICIAL ajuizada por ALZIRA FURLANETO 

ZARZENON, pretendendo levantar eventual saldo existente na conta que 

pertencia ao seu esposo, ora falecido.

 Aportou aos autos manifestação da parte autora pugnando pela extinção 

e arquivamento do feito, sob argumento de que o valor existente na conta 

do falecido não é de grande monta, conforme infere-se à fl. 22.

Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência e, por corolário, JULGO EXTINTO 

o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, se houver.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 12 de dezembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 61085 Nr: 963-32.2017.811.0098

 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: PRAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdF8

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 963-32.2017.811.0098

Código. 61085.

Defiro o pedido de fl. 34, para que seja retirada a restrição de segredo de 

justiça do presente processo.

Ademais, intime-se novamente o autor da ação para que comprove o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para dar o fiel cumprimento da decisão de fls. 29/29-v°.

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.: 62022 Nr: 1508-05.2017.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Gonçalves Machado, Riveth Mendonça 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ueider da Silva Monteiro - 

OAB:198877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código. 62022.

Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados para 

futuros pedidos de informações.

Designo audiência de inquirição da testemunha João Faria para o dia 06 de 

março de 2018 às 16 horas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 13 de dezembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 54211 Nr: 697-50.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Pires Bolandin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Diante do exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON 

PIRES BOLANDIN, com fulcro nos art. 312, do Código de Processo 

Penal.No mais, expeça-se carta precatória à Comarca de Juína/MT, no 

endereço acostado às fls. 142/143 para intimação do acusado da 

sentença de fls. 120/122 e cumprimento do Mandado de Prisão. Ciência 

desta decisão ao Ministério Público e à Autoridade 
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Policial.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Mirassol 

D`Oeste-MT para Porto Esperidião-MT, 19 de dezembro de 

2017.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 282-62.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Tiago de Lima Gomes, Diego Neris Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15818, KLEBER DE SOUZA SILVA - OAB:8002, 

Willian Catarino Soares - OAB:5664/MT

 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 Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 60158 Nr: 448-94.2017.811.0098

 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: Marlene Romeu Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 448-94.2017.811.0098 – (Código 60158)

Trata-se de Ação de Concessão de Auxilio Doença c/c Aposentadoria por 

Invalidez e Pedido de Tutela Antecipada ajuizado por Marlene Romeu Vieira 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – (INSS), ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 À fl. 15 fora determinado à intimação do advogado da parte autora para 

que acoste aos autos documentos legíveis, sendo que a maioria dos 

documentos juntados, encontram-se ilegíveis, sob pena de indeferimento 

da inicial. Contudo, a parte não cumpriu com o determinado.

 Os autos vieram conclusos.

 É O RELATO.

 DECIDO.

Perlustrando atentamente o feito, verifico que foi determinado à parte 

autora emendasse a peça inicial, a fim de que fosse juntado aos autos 

documentos legíveis para o prosseguimento da ação. Contudo, a parte 

autora não cumpriu com o deliberado, razão pela qual ante a ausência das 

condições da ação, o indeferimento da peça inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL com supedâneo no art. 330, I do 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, se houver.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

De Mirassol D’Oeste para Porto Esperidião/MT, 24 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.: 51425 Nr: 935-40.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sebastiana Batista de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 935-40.2012.811.0098 (Código: 51425)

Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida pelo Sebastiana Batista de 

Lima, em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a requerente informa a satisfação da obrigação (fl. 

94).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve implantação do benefício e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

De Mirassol D´Oeste/MT para Porto Esperidião, 06 de janeiro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 53811 Nr: 358-91.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justino Nunes Tomicha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS) a fazer ao pagamento do benefício de 

aposentadoria por invalidez, no valor do salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada sua 

incapacidade parcial definitiva.Para o início do benefício fixo a data do 

indeferimento administrativo, qual seja, 29 de abril de 2015 (cf. fl. 56).Por 

força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – Justino Nunes Tomicha; II - 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez; III - no valor do 

salário mínimo; IV – 29 de abril de 2015; V - no valor do salário mínimo 

vigente; VI – 29 de abril de 2015.Quanto às prestações vencidas, será 

devida correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas 

(calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o 

IPCA-E).Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as 

verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um 

por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, 

utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Expeça-se 

ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, 

devendo ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito.Condeno ainda o requerido nos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 

n.º111/STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas processuais 

na forma da Lei Estadual 7.603/01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 54358 Nr: 821-33.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanir Mariano dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21464/O - MT, 

Valeria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o fazendo com resolução do mérito da 

causa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, assim 

como aos honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Novo Código de Processo Civil, 

cujas verbas ficam suspensa de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do 

NCPC.Fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais).Após, em nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os 

autos, mediante as baixas e anotações necessárias.P. R. I. Cumpra-se.De 

Mirassol D’Oeste para Porto Esperidião/MT, 23 de dezembro de 

2017.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 56677 Nr: 1060-03.2015.811.0098

 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: ABC PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 56677

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por ABC Primo 

Rossi Administradora de Consórcio Ltda. em face de Fabio Junior da Silva, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Considerando-se o teor da certidão de fl. 42, que informa que o polo ativo 

da lide foi pessoalmente intimado para promover os atos e diligências que 

lhe competiam, sob pena de extinção, quedando-se inerte, contudo, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

 Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60953 Nr: 882-83.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tharles Broni Barros Oliveira, Fabricio 

Evangelista Machado, Anglesio Gomes Romanzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Ante o exposto, DETERMINO a realização de perícia no veículo Fiat Uno, 

cor prata, placa KAK 7957, apreendido na Delegacia Especial de Fronteira 

de Cáceres-MT (fls. 12), pela Perícia Oficial de Identificação Técnica – 

POLITEC, no prazo de 10 (dez) dias, haja vista se tratar de réu 

preso.Int imem-se.Expeça-se o necessár io.Às prov idênc ias . 

Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 12 de janeiro de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 906-14.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Souza, Fabio Vieira dos 

Santos, Hercules da Silva Ortiz, Samoel Diego Lopes, Juari da Silva 

Oliveira, Isabela Aparecida Menezes, Marim Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Cristiano Paim Gasparetti - OAB:9.822, DAVI 

FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988, Geraldo Escobar Pinheiro - OAB:2201, José de 

Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059/O, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 60995

Vistos etc.

Considerando que este Magistrado encontra-se respondendo em 

cumulação pela Primeira, Segunda e Terceira Varas da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, bem como pela Vara Única desta Comarca de Porto 

Esperidião, tornou-se impossível a realização da audiência de instrução 

outrora designada, eis que a REDESIGNO para o dia 19.01.2018, às 

13h15min.

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Cáceres para 

intimação dos réus Fabiano Santos Souza, Fábio Vieira dos Santos, 

Hércules da Silva Ortiz, Samoel Diego Lopes acerca da redesignação da 

audiência, bem como aditem-se as cartas precatórias já expedidas para 

interrogatório dos réus, para que se proceda em dia posterior ao dia 

19.01.2018, para se evitar inversão da produção de provas e eventual 

nulidade processual.

Expeça-se carta precatória para intimação do réu Juari da Silva Oliveira 

acerca da redesignação da audiência, bem como expeça-se missiva para 

a Comarca de São José dos Quatro Marcos para intimação do acusado 

Marim Neves da Silva.

Intime-se a acusada Isabela Aparecida Menezes da redesignação da 

solenidade.

Ademais, intimem-se as testemunhas residentes nesta Comarca de Porto 

Esperidião/MT (fls. 229, 258, 403, 344 e 244), bem como requisitem-se as 

testemunhas que desempenham função pública na forma do artigo 221, 

§3º do CPP, atentando-se ao despacho de fls. 477.

Por fim, intimem-se os advogados de defesa, devendo ser tomadas as 

cautelas necessárias para a intimação de todos, devendo ser 

cadastrados via sistema APOLO aqueles ainda não cadastrados.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário para a profícua realização do ato.

Às providências. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 12 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 906-14.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Souza, Fabio Vieira dos 

Santos, Hercules da Silva Ortiz, Samoel Diego Lopes, Juari da Silva 

Oliveira, Isabela Aparecida Menezes, Marim Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Cristiano Paim Gasparetti - OAB:9.822, DAVI 

FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988, Geraldo Escobar Pinheiro - OAB:2201, José de 

Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059/O, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Deste modo, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios, declarando sanada a omissão na decisão acostadas às fls. 

536/539, de modo que CONCEDO o direito da embargante de visitar seu 

companheiro, na Cadeia Pública de Cáceres/MT, nos dias e horários 

estritos a tanto, devendo se deslocar diretamente a tal local sem 

interrupção ou desvios na rota, sob pena de revogação da prisão 

domiciliar alhures deferida.Entretanto, o exercício do referido direito ficará 

condicionado à comprovação documental dos dias e horários da visita, 
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devendo a embargante sanar tal omissão no prazo de 05 (cinco) dias. 

Aportando aos autos, COMUNIQUE-SE às autoridades competentes para 

os devidos fins e se OFICIE a Direção da Unidade Prisional para que 

comunique quinzenalmente a este Juízo o exercício do direito de visita pela 

embargante, apontando dias e horários. INTIME-SE. CIÊNCIA ao MPE. 

CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Mirassol D`Oeste-MT para Porto 

Esperidião-MT, 21 de dezembro de 2017.Henriqueta Fernanda C.A.F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61062 Nr: 943-41.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rones da Silva Ribeiro, Silvano Santana da 

Silva, Sebastião Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, JORGE ANTONIO GONÇALVES JUNIOR - 

OAB:24.346-0, KLEBER DE SOUZA SILVA - OAB:8002, Otavio Simplício 

Khun - OAB:14238

 ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 11 de janeiro de 2018, às 13:30 horas.

Autos n°: 61062

PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, os 

Advogados dos réus e os réus Silvano e Sebastião.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedido a oitiva das 

testemunha/informantes Sandriana, Sérgio, Marciano, Américo, 

Cosmerindo, Tiburtino, Joel, Geraldo, Donizete, José. 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).

 Os Advogados Jorge Antonio Gonçalves Júnior e Francis Raiane 

Kischner requereram prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento.

O Ministério Público desiste da oitiva das testemunhas Benedito Campos, 

Marta Graciano e Lucinda Rocha, com a ressalva de poder ouvi-las em 

plenário.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento 

conforme requerido.

Oficie-se à Comarca de Comodoro/MT para que informe a situação da 

precatória encaminhada à fl. 164-165.

Após referido ofício, considerando que já transcorreu o prazo para 

cumprimento da referida missiva, abram-se vistas às partes para 

apresentação de memoriais finais, iniciando pelo Ministério Público, 

salientando que a precatória acima mencionada será juntada aos autos no 

estado em que se encontrar.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61425 Nr: 1184-15.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Moreira Oliveira, Cleriton Braga de 

Oliveira, Felipe Borges de Sá Gomes, Evandro Junior Pires de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cunha Rodrigues 

Cruz - OAB:23268

 ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 11 de janeiro de 2018, às 14:50 horas.

Autos n°: 61425

PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, a 

Advogada dos réus. Presente ainda a estagiária de Direito Fabiana 

Martins.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedido a oitiva das testemunhas Anatoly. 

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).

 Pela testemunha Anatoly foi dito que em contato com a testemunha 

faltante Wanderson, aquele informou que não foi notificado sobre a 

solenidade.

A defesa fez requerimento de revogação de prisão preventiva dos réus, 

mediante gravação áudio-visual, sendo o parecer ministerial pelo 

indeferimento da mesma forma.

Decisão pelo indeferimento do pedido da defesa em gravação 

áudio-visual.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Redesigno a presente audiência para o dia 19/01/2018, às 13:00h.

Requisite-se o Policial Wanderson.

Extraiam-se cópia dos autos com posterior remessa ao Ministério Público 

para apuração de eventual crime pela ausência do Policial Anatoly na 

primeira audiência designada e do Policial Wanderson na primeira e 

segunda audiência designada, apesar de devidamente intimados.

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

Elaine Cunha Rodrigues Cruz

Advogada

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53471 Nr: 4459-26.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53963 Nr: 4868-02.2017.811.0080

 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: FTK
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Emende a inicial para trazer elementos que comprovem a renda da parte ré 

(não há qualquer documento ou início de prova de que o réu poderá 

suportar a fixação dos alimentos provisórios em 1 salário mínimo).

 Aguarde-se em cartório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44512 Nr: 2841-80.2016.811.0080

 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: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 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, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca da devolução do mandado 

citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51947 Nr: 3503-10.2017.811.0080

 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): LEIDIANE PAULA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE FAGUNDES 

MARQUES - OAB:17113/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se impugne a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52247 Nr: 3720-53.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZELENA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, Karla Guimarães dos Reis - OAB:48952 GO

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, mantendo a 

decisão que decretou sua prisão preventiva. Tendo em vista a audiência 

designada para o dia 30/01/2018, aguardem-se os autos à realização da 

audiência, devendo a secretaria expedir todos os atos 

necessários.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52490 Nr: 3860-87.2017.811.0080

 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): CLAUDEVAN ALVES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 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, na pessoa de seu 

advogado, para que tome ciência da suspensão do feito pelo prazo de 

trinta dias (corridos)a contar da publicação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45733 Nr: 545-51.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECDS, MDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de guarda.

Após, arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49687 Nr: 2372-97.2017.811.0080

 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.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIEL CARLOS CONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 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, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca da devolução de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52494 Nr: 3862-57.2017.811.0080

 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): MARIA TEREZA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 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, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca da devolução de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52517 Nr: 3872-04.2017.811.0080

 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. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 
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estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca da devolução de mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53398 Nr: 4407-30.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, mantendo a 

decisão que decretou sua prisão preventiva. Ademais, observo que o 

acusado constituiu advogado e compareceu espontaneamente aos autos 

apresentando defesa inicial, razão pela qual, dou-o por citado. Tornem os 

autos conclusos oportunamente para análise da defesa inicial do acusado 

e designação de data para audiência de instrução. Intimem-se as partes. 

Ciência ao MPE. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53470 Nr: 4458-41.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54084 Nr: 36-86.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA DAL BOSCO BIONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54153 Nr: 97-44.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROMEO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ALVES DA SILVA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino que o(a)(s) autor(a)(s) emende(m) a petição inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, 

tampouco procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 14601 Nr: 570-79.2008.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA ANGELA MORASKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO FERNANDES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/200/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, por intermédio de seu procurador, para que traga 

informações acerca do recolhimento do recolhimento da GIA de ITCMD, 

tendo em vista o longo lapso temporal da última informação prestada (fl. 

156).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16243 Nr: 858-90.2009.811.0080

 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: Valdi Liedtke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, através de seu advogado, para que manifeste 

sobre o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 30489 Nr: 468-18.2012.811.0080

 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: Luiz Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 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, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca do documento retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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 Cod. Proc.: 31839 Nr: 626-39.2013.811.0080

 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: CLAUDINEI PERETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABEÇA BRANCA COMÉRCIO DE SEMENTES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386, SERGIO 

HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:14.291-A, João Antônio Costa de Freitas Almeida - 

OAB:147.789/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes, através de seus Advogados, do retorno dos autos da 

Segunda Instância, visando que requeiram o que de direito no prazo de 10 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 32393 Nr: 1171-12.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Felipe de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, por intermédio de seu Advogado, via DJE, para que 

impugne a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33790 Nr: 974-23.2014.811.0080

 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: VGDS, DBR, LGRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNDS, PMdQ-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, Fabiola Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 

9986-B

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37855 Nr: 1419-07.2015.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO S.A., NEIRY GALVÃO DA SILVA, Rafael Galvão da Silva, 

LUIZ SÉRGIO DA SILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Brandalise Romel - 

OAB:49.163PR, Carolina Brandalise Romel - OAB:38.036PR

 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 o mandado de cumprimento de 

avaliação e penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49743 Nr: 2390-21.2017.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA ESTRELA D´ALVA, VERA LÚCIA 

CAMARGO PUPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se que transcorreu o prazo requerido em REF 14, 

devolva-se ao juízo deprecante, com as baixas necessárias e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52340 Nr: 3768-12.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROMIR BRAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA BARBOSA, WYNTER FLAVIO 

SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS 

- OAB:21035/O

 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, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca da devolução mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53245 Nr: 4318-07.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erly Ferreira dos Santos Pedroso, Wanessa dos Santos 

Pedroso, Felipe dos Santos Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Thadeu Segura Pereira, FABIANA 

BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRE WEILER - 

OAB:27841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação que designo para o dia 05 de março de 2018, às 

17:00 hs (Horário de Mato Grosso).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de 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). 

A ausência injustificada é 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. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53875 Nr: 4801-37.2017.811.0080
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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: NILZA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.Em face 

do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se a 

autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação.Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão.Após, 

tornem conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53882 Nr: 4804-89.2017.811.0080

 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: JOÃO CARLOS GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:217166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido. Convém destacar que diante da possibilidade de grave lesão aos 

cofres públicos, bem como o efeito multiplicador de decisões proferidas no 

que toca ao objeto dos presentes autos, pondo em risco a ordem 

econômica do Poder Público, ora impetrado, em decisão proferida nos 

autos de protocolo 53157/2015, o Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso acolheu o pedido de reconsideração formulado 

nos referidos autos para suspender, in limine, até nova apreciação da 

presidência, as decisões precárias (liminares) nos mandados de 

Segurança em que se discute a legalidade da cobrança do ICMS sobre as 

tarifas de uso de sistema de transmissão (TUST) e distribuição de energia 

elétrica (TUSD), bem como estendeu os efeitos da decisão aos processos 

judiciais em curso. Assim, aguarde-se o julgamento do pedido de 

suspensão da segurança, autos nº. 53157/2015, após, com seu trânsito 

em julgado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53967 Nr: 4870-69.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CATP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial. Defiro a gratuidade.

Comprovada a relação familiar pela certidão de nascimento acostada aos 

autos (fls. 07/09), ARBITRO o valor de 40% sobre o salário mínimo 

nacional a título de ALIMENTOS PROVISÓRIOS, com fundamento no art. 4° 

da Lei n. 5.478/68.

OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER FEITOS ATÉ O DIA DEZ DE CADA MÊS 

em conta bancária a ser informada pela própria parte autora.

SECRETARIA: CONSTAR DO MANDADO DE INTIMAÇÃO A CONTA 

BANCÁRIA FORNECIDA.

Cite-se a requerida e intimem-se as partes para comparecerem à 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 334, caput, do Novo 

CPC, que se realizará no dia 05.03.2018 às 16h (horário oficial de Mato 

Grosso).

Não havendo audiência ou autocomposição, a ré poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo será a 

data prevista no art. 335, do Novo CPC. O prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

Ressalte-se que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da 

requerida à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º, 

do Novo CPC.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54039 Nr: 4926-05.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.Em face 

do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se a 

autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação.Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão.Após, 

tornem conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54168 Nr: 105-21.2018.811.0080

 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. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI MAAS DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, 

tampouco procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas.

Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54277 Nr: 175-38.2018.811.0080

 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: ADJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPR, MPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDNEI DE JESUS ROCHA - 

OAB:48825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ponderando a alegação de pobreza, DEFIRO a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, ressalvando a possibilidade de revogação, nos termos 

do art. 98 e seguintes do CPC.

Uma vez que a parte autora manifestou o interesse na audiência de 

conciliação, DESIGNO-A para o dia 05.03.2018 às 14h (Horário Oficial do 

Estado de Mato Grosso).

CITE-SE a parte demandada, dos termos da ação, bem como INTIME-O 

para que compareça a audiência acompanhado de advogado, sendo certo 
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que o prazo de resposta observará o artigo 335 do NCPC, dependendo da 

postura das partes quanto à realização da audiência de conciliação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do NCPC.

INTIME-SE a requerente, pessoalmente, para que compareceram a 

audiência ora designada.

Ciência ao Ministério Público.

Saliento que o não comparecimento da autora ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, e, por 

conseguinte será aplicada multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor da União 

ou do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do NCPC.

Anoto, por fim, que este processo tramita em segredo de justiça, devendo, 

portanto, o cartório tomar as precauções necessárias, conforme previsão 

legal contida no artigo 189, inciso II, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17971 Nr: 1160-85.2010.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdAeXS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAAL, RG, RAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora para que se manifeste acerca do resultado negativo 

do bloqueio via Bacenjud.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-89.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL NARDAO OAB - MT17560/B (ADVOGADO)

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO JACOB (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JACOB OAB - MT11414/B (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO COMARCA DE QUERÊNCIA - MT 

JUIZADO ESPECIAL Vistos. Intime-se a parte devedora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, sob pena de ser acrescida multa 

de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC. Após o transcurso do 

prazo acima estabelecido e, caso a parte devedora se mantenha inerte 

quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa de 10 (dez por 

cento) sobre o montante da condenação. Com a vinda ou decorrido o 

prazo, manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, 

eventualmente indicando bens à penhora. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-56.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELLA DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO KERKHOFF (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010083-56.2013.8.11.0080 REQUERENTE: BRUNA RAFAELLA DE SOUZA 

- ME REQUERIDO: LEANDRO KERKHOFF Vistos (META 2 CNJ). Chamo o 

feito à ordem. Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 

2013, ou seja, há quase 05 anos, e não há sequer citação, tenho para mim 

que o prosseguimento do feito se afigura impossível. Isso porque a citação 

é pressuposto processual indispensável para o regular trâmite do feito. 

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC. Não há custas ou honorários advocatícios. 

P.R.I.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52373 Nr: 3653-91.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

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, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:OAB-MT 17880 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Isso posto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.Sem custas 

ou honorários.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas 

e anotações de estilo.P.I.C.Ribeirão Cascalheira/MT, 18 de dezembro de 

2017.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34831 Nr: 1550-19.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ANDRADES DORTA, Marcos Vinícios 

Vieira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT, Odinir Braz Gonçalves Junior - OAB:OAB/GO 

34608

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia para o fim de CONDENAR o 

Acusado FABIO ANDRADES DORTA, qualificado nos autos, como incurso 

nas penas do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do artigo 387 do 

Código de Processo penal.Pena Definitiva.Não concorrem causas de 

diminuição e aumento de penas, razão pela qual torno-a definitiva em 02 

(dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um 

no equivalente a 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal.Com 

fundamento no artigo 33, § 2.º e 3.º c/c artigo 59, III, do Código Penal, 

deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena no regime ABERTO. 

Substituição por pena restritiva de direitos: Na hipótese, encontram-se 

preenchidos os requisitos legais. Portanto, em observância aos artigos 44, 

§ 2.º e § 3.º c/c 45, §1.º e 46 do Código Penal, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, 

consistentes em:1)- prestação de serviços à comunidade;2)- prestação 

pecuniária de 1 (um) salário mínimo vigente à época de execução da pena, 

nos termos do artigo 45, §1.º, do CP. Após o trânsito em julgado desta 

decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a 

entidade beneficiada com a prestação pecuniária, bem como definir a 

forma como se dará a prestação dos serviços comunitários na APAE. 

Concedo a réu o benefício de apelar em liberdade, se por outro motivo não 

estiver preso, com fundamento no mandamento do art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal, pois permaneceu nessa situação durante toda a 

Providências Finais:Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas 

processuais. Conforme determinado na retro decisão, providencie a 

Serventia o desmembramento do feito, prosseguindo em autos apartados, 

a serem formados com fotocópias das peças necessárias deste 

processo, o relativo ao acusado Marcos Vinicius Vieira Gonçalves. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52447 Nr: 3672-97.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lia Farias da Silva, IONES FARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - OAB:6821, 

Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de 

urgência (antecipada) formulado pelo autor.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, 18 de dezembro de 2017.Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52463 Nr: 3678-07.2017.811.0079

 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: JOÃO MARIA ALVES JUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - OAB:6821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de ação que visa a concessão de aposentadoria por invalidez 

c/c auxílio doença proposta por JOÃO MARIA ALVES JUSTINO, em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ambos devidamente 

qualificados nos autos.

À derradeira requereu o benefício da assistência judiciária gratuita e a 

concessão da tutela provisória de urgência antecipada.

Acostou documentos.

 Vieram os autos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

 Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituídas, 

percebe-se que os pressupostos que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil).

 Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial.

 DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte autora, 

por sua condição financeira atender ao art. 98 e 99, §3.º do CPC.

No que se refere à tutela provisória de urgência, não vislumbro a 

presença dos seus pressupostos autorizadores, ao menos neste 

momento processual.

É que a tutela almejada antecipadamente na inicial está a demandar análise 

dos elementos de prova em sede de cognição exauriente, ou seja, 

baseada em juízo de certeza a ser proferido após a angularização 

processual e formação do contraditório.

Compulsando os autos, verifico que, em sede de cognição sumária, a 

probabilidade do direito não restou demonstrada. Inteligência do teor da 

lição modelada no art. 300 do Código de Processo Civil.

Logo, não há requisitos hábeis a sacrificar o contraditório neste momento.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de 

urgência (antecipada) formulado pelo autor.

Cite-se o requerido, mediante remessa dos autos, para querendo 

apresentar resposta no prazo legal, com as advertências legais.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 18/12/2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52490 Nr: 3689-36.2017.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 CITE-SE a REQUERIDA para comparecer a Audiência de 

conciliação/mediação que será realizada no dia 1º de março de 2018, às 

15hrs30min (MT), devidamente acompanhado por advogado (art. 334, § 9º 

do Código de Processo Civil).

 INTIME-SE o Requerente, por meio de sua Advogada, para que compareça 

na audiência (Art. 34, § 3º, do CPC).

 Ademais, DETERMINO que a Secretaria advirta expressamente as partes 

que o não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação/mediação será 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, conforme 

estabelece o art. 334, § 8º do Código de Processo Civil.

Consigne-se, ainda, no mandado de citação e intimação da Requerida que, 

em não havendo acordo, a partir da data da audiência, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias para que, querendo, apresente contestação, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelo Requerente.

Em virtude de a presente ação tramitar em segredo de justiça, conforme 

ressai do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, determino que o 

cartório tome as devidas cautelas.

Cumpra-se.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 19 de dezembro de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46626 Nr: 857-30.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERALCRED GO - Cooperativa de Crédito Mútuo dos 

Policiais Federais e Servidores da União no Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Croner de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Di Rezende Bernardes - 

OAB:GO 18.396, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Devolva-se ao juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38301 Nr: 1021-63.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Bezerra Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 
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solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32666 Nr: 1119-19.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Correa Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT0003652A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Isso posto, nos termos do art. 17, §9º, da Lei nº 8.429/92, RECEBO A 

INICIAL para determinar CITAÇÃO do requerido para que, querendo, 

ofereça contestação de mérito no prazo de 15 (quinze) 

dias.Posteriormente, caso o requerido conteste, INTIMA-SE o autor para, 

caso queira, apresentar impugnação à contestação de mérito, pelo prazo 

de 10 (dez) dias. Após, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.Por 

fim, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

deliberações.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Ribeirão 

Cascalheira/MT, 22/02/2016.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40516 Nr: 332-82.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldaira Cavalcante da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49859 Nr: 2516-74.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walkiria de Azevedo de Morais 

Neto - OAB:RR 105-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filinto Celestino Antunes 

Ferreira - OAB:GO 45628

 Vistos em correição. Junte-se aos autos o cumprimento da diligência. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as baixas necessárias e 

anotações de estilo. Eventualmente, conclusos para despacho. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50120 Nr: 2673-47.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação dos pedidos liminares para após a apresentação 

da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da outra parte 

(especialmente quando em xeque dinheiro público e a possibilidade de 

irreversibilidade da decisão).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35015 Nr: 1713-96.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILIDIA PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges - 

OAB:MT 13.186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT0003652A

 Autos n° 1713-96.2014.811.0079 (35015)

Direito Previdenciário

Despacho.

Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se desejam o 

julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 22/02/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36567 Nr: 229-12.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amandio Kemmerick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 
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admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36849 Nr: 371-16.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL VIEIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37747 Nr: 747-02.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38863 Nr: 1288-35.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio dos Reis Fonseca Dorta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40280 Nr: 255-73.2016.811.0079

 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: CAPDC, LCPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

- OFICIAR NOVAMENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46372 Nr: 744-76.2017.811.0079

 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: ADELAIDE MORINIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação dos pedidos liminares para após a apresentação 

da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da outra parte 

(especialmente quando em xeque dinheiro público e a possibilidade de 

irreversibilidade da decisão).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49762 Nr: 2473-40.2017.811.0079

 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: ALDEMI SOARES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder Consórcio Seguro DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisada a petição inicial, este juízo determinou a sua emenda, nos 

termos do art. 319 e 320 do Novo CPC.

Devidamente intimada, a parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

nos termos determinados por este juízo, conforme se observa da certidão 

retro.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover o aditamento conforme 

determinado por este Juízo, INDEFIRO A INICIAL e, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Novo CPC, julgo EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do Novo CPC).

Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se, com as baixas necessárias e anotações necessárias.

 P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35015 Nr: 1713-96.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILIDIA PEREIRA DE FREITAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges - 

OAB:MT 13.186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT0003652A

 Despacho.

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 373.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 13 de Março de 2018 às 

14hs00Min(MT)

Intimem-se as partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo 

legal.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 02/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35917 Nr: 2513-27.2014.811.0079

 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: NESTOR SCHANADELBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CARGNELUTI PIT - 

OAB:11842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Não há custas ou honorários advocatícios pendentes.

Em razão da preclusão lógica, serve a presente como certidão de trânsito 

em julgado.

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36039 Nr: 2608-57.2014.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo LourençoN, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janio Ribeiro Souto - 

OAB:MS/3.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz de Souza 

Cadedo - OAB:MS/227.578

 Vistos em correição. Devolva-se ao juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36202 Nr: 33-42.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINA DE SOUZA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para prosseguir no feito, em 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Aguarde-se o transcurso do prazo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37268 Nr: 548-77.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37434 Nr: 633-63.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:16921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37870 Nr: 796-43.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOARES LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguardando transcurso do prazo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39060 Nr: 1365-44.2015.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Sommer, VERA NOETZOLD SOMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Devolva-se ao juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40659 Nr: 388-18.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU RAIMUNDO NEVES , ELZA CANDIDA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim Rampelotto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguardando cumprimento de mandado (proceda-se 

conforme a CNGC). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42206 Nr: 960-71.2016.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Lelles Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44799 Nr: 2157-61.2016.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Euquero Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a diligência. Após, Devolva-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 972-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

 Considerando-se que o interrogatório do réu foi deprecado ao Juízo da 

Comarca de Água Boa/MT, tendo sido a audiência para tal fim designada 

para abril de 2018, oficie-se ao Juízo daquela localidade a fim de cancelar 

o ato deprecado, bem como promover a devolução da carta precatória, 

uma vez que a referida solenidade será realizada nesta Comarca.

 Desta forma e em observância ao princípio da celeridade processual, 

designo audiência de interrogatório do réu para o dia 18 de janeiro de 

2018, às 15h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 No que diz respeito ao novo pedido de revogação de prisão preventiva do 

acusado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Intimem-se as partes e advogados.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Expeçam-se os ofícios necessários.

 Cumpra-se com a máxima URGÊNCIA, pois o réu se encontra preso.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47714 Nr: 1387-34.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliete Vicente de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51820 Nr: 3391-44.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52372 Nr: 3652-09.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO JUSTINIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Citar INSS com envio dos autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52597 Nr: 3754-31.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANATIEL DOMINGOS DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA - 

OAB:17912/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Citar INSS com envio dos autos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32666 Nr: 1119-19.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Correa Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT0003652A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Despacho.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35031 Nr: 1728-65.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho.

Vistos, etc.

 Ante a manifestação de p. 44, proceda a Serventia com a reunião deste 

feito ao de código 40594, expedindo-se, por conseguinte, carta precatória 

com a finalidade de citação da parte requerida, observando-se o endereço 

informado pelo Ministério Público em p. 44.

 Obtendo-se êxito na citação da requerida, expeça-se carta precatória 

com a finalidade de proceder ao estudo psicossocial em sua residência.

 Às providências, expedindo-se o necessário.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 02/01/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35242 Nr: 1910-51.2014.811.0079

 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: Marcos Antonio Vimercati, Sandra Maria Fortunato 

Vimercati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Portilho de Bessa, Glaice Inêz Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:3284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 Despacho

Vistos, etc.

CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, bem 

como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de Sentença.

 INTIME-SE o Executado para que no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

integralidade da dívida, sob pena de aplicação de multa no percentual de 

10% (dez) por cento sobre o valor exigido e, também, de honorário de 

advogado de 10 % (dez) por cento, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do CPC).

 Ademais, defiro o pedido formulado em fls. 123/125, devendo o Sr. 

Alcides Waldow ser intimado, para que suste os pagamentos dos 

cheques referentes as parcelas sétima e oitava depositando os valores 

em Juízo a fim de assegurar o resultado da presente execução, caso os 

executados não efetuem o pagamento dentro do prazo legal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Ribeirão Cascalheira/MT, 02/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41855 Nr: 852-42.2016.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

DISTRITO FEDERAL - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA, devolva-se 

ao juízo deprecante com as baixas necessárias e anotações de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46272 Nr: 692-80.2017.811.0079

 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: OSMIRA FERRAZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46818 Nr: 946-53.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson José Ferreira Rocha, Esly Borges 

Massena Junior, FABIO ANDRADES DORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:OAB/MT 22.277/O, Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT, JOSE RENATO DE MORAES - OAB:OAB/MT 

13.330-A, Marciano Xavier das Neves - OAB:11190/0 MT, Pedro 

Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:OAB/MT 20.700/O

 Vistos em correição.

 Intime-se a defesa técnica para apresentação de alegações finais.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, uma vez que o réu se encontra PRESO.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48239 Nr: 1750-21.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se que a presente carta precatória aportou a este juízo com 

PRAZO VENCIDO para cumprimento, devolva-se ao juízo deprecante com 

as baixas necessárias e anotações de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48991 Nr: 2066-34.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Soares Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se o CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA, devolva-se 

ao juízo deprecante com as baixas necessárias e anotações de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48997 Nr: 2071-56.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTGP, O(, LGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA, devolva-se 

ao juízo deprecante com as baixas necessárias e anotações de estilo. Às 
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providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49855 Nr: 2515-89.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Neres Moraes Santos, OUTRO (S)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Pereira dos Santos, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Viana Sales - 

OAB:MT 5913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA, devolva-se 

ao juízo deprecante com as baixas necessárias e anotações de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50287 Nr: 2719-36.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a DILIGÊNCIA NEGATIVA de cumprimento, devolva-se ao 

juízo deprecante com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 50568 Nr: 2817-21.2017.811.0079

 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: WAGNER DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar da Silva Lima

 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:

 Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de reconsideração aduzido por WAGNER DA SILVA 

FERREIRA, com relação à decisão que negou o pedido de tutela de 

urgência para que fosse determinada a imediata desocupação do imóvel 

de propriedade do Requerente ora ocupado pelo Requerido JOSIMAR DA 

SILVA LIMA.

 É o breve relato. Fundamento.

De fato, pelo que se percebe do termo de audiência de p. 86/87 (Ref: 26), 

INDUBITÁVEL a existência da relação locatícia entre as partes, situação 

esta que não havia sido demonstrada pelo autor em sua inicial, e que foi o 

motivo pelo qual se indeferiu o pedido liminar (Ref: 4).

Noto, entretanto, que apesar de haver provas da relação locatícia entre as 

partes, o Requerente não atendeu ao disposto no art. 59, § 1º, da Lei 

8.245/91. Veja:

 “Art. 59. (...).

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo:

(...);

 IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, estando o CONTRATO desprovido de qualquer das garantias 

previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção 

ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Destaquei.

No caso dos autos, verifica-se que o Requerente não ofereceu nenhuma 

caução e, tampouco, apresentou qualquer justificativa para que assim 

procedesse.

 Desta forma, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra o disposto no artigo mencionado, oferecendo caução idônea.

 Atendida a solicitação, tornem-me conclusos os autos para novas 

deliberações.

 Cumpra-se.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 2 de janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50799 Nr: 2928-05.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J N DE FREITAS INFORMATICA, José Nilton de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a DILIGÊNCIA NEGATIVA de cumprimento, devolva-se ao 

juízo deprecante com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50821 Nr: 2944-56.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.M.A. Comercial Logistica e Transportes Ltda 

ME, DIVINO MARQUES DE ALMEIDA, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a DILIGÊNCIA NEGATIVA de cumprimento, devolva-se ao 

juízo deprecante com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51474 Nr: 3224-27.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão da Silva Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilda Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:OAB/MT 9266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se que a presente carta precatória aportou a este juízo com 

PRAZO VENCIDO para cumprimento, devolva-se ao juízo deprecante com 

as baixas necessárias e anotações de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51592 Nr: 3282-30.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DE SOUZA BARBOSA, VALTER DE 

SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem. Aguardar cumprimento do mandado. PROCEDA-SE À 

COBRANÇA DO CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51593 Nr: 3283-15.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS, OUTRO 

(S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se que a presente carta precatória aportou a este juízo com 

PRAZO VENCIDO para cumprimento, devolva-se ao juízo deprecante com 

as baixas necessárias e anotações de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51642 Nr: 3309-13.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIdSC, NCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Batistella Longo 

- OAB:PR 53.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA, devolva-se 

ao juízo deprecante com as baixas necessárias e anotações de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52008 Nr: 3489-29.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Spengler Schwertz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSIRO JOSE SCHWERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Grings Ficagna - 

OAB:SC/ 28303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a DILIGÊNCIA NEGATIVA de cumprimento, devolva-se ao 

juízo deprecante com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52250 Nr: 3596-73.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGS, RMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a ordem deprecada, servindo como mandado. Após, 

devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52497 Nr: 3693-73.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a ordem deprecada, servindo como mandado. Após, 

devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52567 Nr: 3741-32.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12411-A, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça o Requerente a 

eficácia do instrumento de protesto juntado aos autos (eis que 

encontra-se em branco, sem assinatura, indicação do número do AR 

correspondente), até porque não há nem a mesmo a certificação feita pelo 

oficial de protesto de que o devedor foi constituído em mora, mesmo que 

seja pela via editalícia.No mesmo prazo acima assinalado, deverá o 

Requerente corrigir o valor dado à demanda, arbitrando à causa o valor do 

saldo devedor em aberto, recolhendo as custas equivalentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ribeirão Cascalheira/MT, 19 de dezembro de 

2017.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52642 Nr: 3776-89.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSE LOUZEIRO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 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, 19 de 

dezembro de 2017.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52661 Nr: 3787-21.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDS, RMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a ordem deprecada, servindo como mandado. Após, 

devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52666 Nr: 3791-58.2017.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BERNARDES FILHO, MARIA ELY 

FREGONESI BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO BRUNETTA, Patrícia Sanglard Felipe 

Brunetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA 

JÚNIOR - OAB:19739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Postergo a apreciação do pedido liminar porque é medida excepcional e 

demanda a oitiva da parte contrária, eis que não se afigura prudente o 

bloqueio da matrícula neste momento preliminar.

A audiência de conciliação será designada pelo núcleo de conciliação da 

comarca de Ribeirão Cascalheira - MT.

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52711 Nr: 3800-20.2017.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal (na forma 

requerida - EDITAL). A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, 

eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52748 Nr: 2-17.2018.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CAETANO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação dos pedidos liminares para após a apresentação 

da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da outra parte 

(especialmente quando em xeque dinheiro público e a possibilidade de 

irreversibilidade da decisão).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52758 Nr: 12-61.2018.811.0079

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:16921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o interesse de menores, abra-se vista ao Ministério 

Público para manifestação. Remetam-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52762 Nr: 16-98.2018.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdGBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALILIA BETHANIA DINIZ COSTA - 

OAB:24317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o interesse de menores, abra-se vista ao Ministério 

Público para manifestação. Remetam-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52819 Nr: 41-14.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CBS, MVdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se, servindo como mandado. Após, devolva-se com as baixas 

necessárias e anotações de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 52866 Nr: 87-03.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJdSCM, NFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se, servindo como mandado. Após, devolva-se com as baixas 

necessárias e anotações de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52903 Nr: 112-16.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CORREIA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:OAB-MT 17880 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação dos pedidos liminares para após a apresentação 

da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da outra parte 

(especialmente quando em xeque dinheiro público e a possibilidade de 

irreversibilidade da decisão).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19030 Nr: 353-68.2010.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBBS-BM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:8.194-A OAB/MT

 Despacho.

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que dê impulsionamento ao feito, requerendo 

o que de direito.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 02/01/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20485 Nr: 115-15.2011.811.0079

 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: GONÇALO ALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Despacho.

Vistos, etc.

Ante a manifestação de fls. 106, DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 16 de 

Março de 2018 às 18hrs00Min (MT) para se proceder a oitiva da 

testemunha arrolada pela parte autora, Sr. Raimundo de Paula Soares.

Intimem-se as partes e a testemunha acima mencionada.

Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 02/01/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32032 Nr: 489-60.2013.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU LINCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-MT 16.691-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/PR8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono das partes a se 

manifestarem sobre o Laudo de Avaliação de fls. 67/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38267 Nr: 1040-69.2015.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tura e Tura Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCIONEI MOREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 14.900-A, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a DILIGÊNCIA NEGATIVA de cumprimento, devolva-se ao 

juízo deprecante com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41415 Nr: 2723-97.2015.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER APARECIDO CLEMENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Furquim Paiva - 

OAB:128.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Devolva-se ao juízo deprecante pelo motivo exposto 

na certidão do Oficial de Justiça. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43410 Nr: 1502-89.2016.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailson Lourenço Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aiany Cavalcante Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE AGUA 

BOA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Devolva-se ao juízo deprecante pelo motivo exposto 

na certidão do Oficial de Justiça. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 44290 Nr: 1902-06.2016.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA HD GÁS E ÁGUA LTDA, Deuzuita 

Aparecida de Souza, Heloi Marques Parreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Devolva-se ao juízo deprecante pelo motivo exposto 

na certidão do Oficial de Justiça. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46425 Nr: 777-66.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER APARECIDO PIERIM, IVONE LEONES 

PERIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ézio Pedro Fulan - OAB:MS 

12.173-A, Matilde Duarte Gonçalves - OAB:MS 12.174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cadastrar advogados no sistema Apolo. Cumpra-se a ordem deprecada, 

servindo como mandado. Após, devolva-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46640 Nr: 965-56.2017.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberson Correa Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:SP 156.187, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:GO 42.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a DILIGÊNCIA NEGATIVA de cumprimento, devolva-se ao 

juízo deprecante com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 972-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 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 DO RÉU sobre a 

decisão proferida em 22/12/2017, ref. 147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48864 Nr: 2006-61.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARINHO DA COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS), Divina Alves Patrocinio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA FLORES - 

OAB:9168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a DILIGÊNCIA NEGATIVA de cumprimento, devolva-se ao 

juízo deprecante com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49038 Nr: 2094-02.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL COMERCIO DE MOTOCICLETAS E 

PEÇAS LTDA (CENTRAL MOTOS), ALENIR DOMINGOS DA SILVA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a diligência. Após, Devolva-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 49573 Nr: 2349-57.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva Martins, KDSF, CDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:16921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.Sem 

prejuízo, DERTERMINO com URGÊNCIA a realização do ESTUDO 

PSICOSSOCIAL do presente caso, pela a Secretaria de Assistência Social 

do Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, enviando a este Juízo o 

devido Relatório.DETERMINO, ainda, com URGÊNCIA a visita do Conselho 

Tutelar de Bom Jesus do Araguaia/MT a residência da autora para 

esclarecer a qualidade da relação da genitora com os filhos e se as 

condições em que eles estão sendo criados são adequadas, conforme o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), enviando a este Juízo o 

devido Relatório.OFICIEM-SE a respectiva Secretaria de Assistência Social 

e o respectivo Conselho Tutelar das ordens a eles destinadas.Acostados 

aos autos o parecer do Ministério Público e os Relatórios da Assistência 

Social e do Conselho Tutelar, tornem conclusos para deliberação. Ribeirão 

Cascalheira/MT, 04/01/2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50432 Nr: 2764-40.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Feitosa Ferreira, Eloi Neto Vieira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, 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 a DEFESA DO RÉUS sobre a 

decisão proferida em 22/12/2017, ref. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51574 Nr: 1983-13.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Jair Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a DILIGÊNCIA NEGATIVA de cumprimento, devolva-se ao 

juízo deprecante com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51625 Nr: 3301-36.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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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): NÉRIA MARTINS DA SILVA SANDOVAL

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 CERTIDÃO

(COD. 51625)

 CERTIFICO, eu SEBASTIÃO MARTINS JÚNIOR, Oficial de Justiça “in fine” 

assinado, que em diligencia nas datas de 13/11, 23/11, 27/11, 18/12 e 

19/12, na data de 27/11 visualizei o veiculo mas não consegui contato com 

a requerente, assim devolvo o mandado e aguardo novas determinações. 

O referido e verdade e dou fé.

 Tendo em vista que este oficial realizou varias diligencias na tentativa de 

efetuar o fiel cumprimento ao mandado, assim requer a complementação 

da diligencia no importe de R$ 1.586,00 (um mil quinhentos e oitenta e seis 

reais).

Ribeirão Cascalheira, 19 de dezembro de 2017.

 SEBASTIAO MARTINS JÚNIOR

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51651 Nr: 3312-65.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DO SANTOS ROMANO NOVACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a diligência. Após, Devolva-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51737 Nr: 3345-55.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FA, JdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdMARF, SdFRF, O

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Martins Scherer - 

OAB:79754/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o transcurso do prazo, promovendo devido impulsionamento 

em seguida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52236 Nr: 3587-14.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerzilene da Fonseca Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a diligência. Após, Devolva-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52946 Nr: 140-81.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edi Gaspar Paschoal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado 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 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, 

a própria 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, 16 de 

janeiro de 2018.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39326 Nr: 502-38.2016.811.0052

 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: André Cardoso Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Na mesma oportunidade, INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, aporte as documentações faltantes.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 45202 Nr: 1519-75.2017.811.0052

 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: Rubens Bernardino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 
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finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido (ref. 19), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31993 Nr: 453-02.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josefa Costa Alves

 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: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador

 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.: 42733 Nr: 265-67.2017.811.0052

 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: Wagner Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiane Moreira Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em atenção a Portaria nº 678/2017-PRES que decretou ponto 

facultativo no dia 14 de fevereiro de 2018, excluo o feito da pauta de 

audiência à ser redesignada segundo a pauta do Conciliador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46904 Nr: 2374-54.2017.811.0052

 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: Nanci Augustinho de Paula

 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:

 Autos sob o Código: 46904

Vistos.

Considerando que esta Magistrada estará em curso entre os dias 

04/12/2017 e 05/12/2017, com retorno previsto no dia 06/12/2017 , 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 07/03/2018, a 

realizar-se às 13h, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

recebimento da exordial (ref.4).

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47903 Nr: 2893-29.2017.811.0052

 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: Santa Lúcia Transmissora de Energia S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José Ferreira, Dioranda Aparecida 

Galoni Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em atenção a Portaria nº 678/2017-PRES que decretou ponto 

facultativo no dia 14 de fevereiro de 2018, excluo o feito da pauta de 

audiência à ser redesignada segundo a pauta do Conciliador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30446 Nr: 288-86.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sebastião Jorge 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 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.: 31088 Nr: 948-80.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alcides Alves do Nascimento

 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 requerente para informar nos autos, o n da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 37071 Nr: 745-16.2015.811.0052

 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 Lucia Lopes Viana

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 37072 Nr: 746-98.2015.811.0052

 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: Julia Prudente de Abreu

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39767 Nr: 702-45.2016.811.0052

 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: Rosana Preisigke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Autos n. 702-45.2016.811.0052 (Código: 39767)

 Vistos.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 
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desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, com o fito de evitar eventual prejuízo às partes, 

NOMEIO como defensor dativo o advogado CÉSAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA OAB/MT 21373, arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia 

aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no 

importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e 

sessenta reais e dez centavos) para patrocinar os interesses da autora 

até o final do feito, no qual deverá ser ABERTO VISTA para manifestação, 

inclusive com a devolução de prazo.

Assim, na oportunidade e considerando o decurso do lapso temporal, 

INTIME-SE a parte autora para informar se o requerido já regulou a sua 

situação, caso contrário, conclusos para análise da tutela específica.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43251 Nr: 453-60.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 .De proêmio, diante da apresentação do cálculo de pena do recuperando 

(Ref. 82) e levando-se em conta a concordância do Ministério Público (Ref. 

91) e Defesa (Ref. 87), HOMOLOGO-O, para que surta os legais e 

jurídicos efeitos, em consonância com os fatos versados no presente 

executivo. Volvendo-me ao pleito noto que o reeducando, em que pese 

fazer jus à progressão de regime da pena, conta com uma regressão 

cautelar de regime do semiaberto para o fechado, determinada pelo Juízo 

de Execução Penal da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT (autos nº 

448559-0), tendo a ordem sido materializada por este r. Juízo de Rio 

Branco à Ref. 66.Desta feita, postergo a análise do pedido de progressão 

de regime, DESIGNANDO, primeiramente, AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO 

para o DIA 22 DE JANEIRO DE 2018, ÀS 16H45MIN, oportunidade em que 

será analisada tal regressão.Ademais, em razão do requerimento (Ref. 

87), do d. defensor dativo nomeado à Ref. 66, e considerando que o 

presente processo trata-se de executivo de pena com data provável para 

seu término somente em 06/12/2022, ARBITRO 1,5 URH, que equivale ao 

montante de R$ 1.320,07 (Mil trezentos e vinte reais e sete centavos) a 

título de honorários advocatícios, conforme tabela de honorários da 

OAB/MT. Bem por isso, EXPEÇA-SE imediatamente a respectiva certidão, 

por tratar-se de verba alimentar.OFICIE-SE o diretor da Cadeia Pública 

Local, dando ciência da audiência designada para que conduza o 

recuperando à aludida solenidade.CIÊNCIA ao MPE e à 

Defesa.CUMPRA-SE com URGÊNCIA, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 44180 Nr: 931-68.2017.811.0052

 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 de Lurdes Oliveira Gomes

 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 contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 47471 Nr: 2708-88.2017.811.0052

 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: Tiago Cicero Bezerra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13503 Nr: 165-25.2011.811.0052

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o substabelecimento de patrono nos autos (ref.3), devendo ser 

substituído o nome do atual procurador do requerente Candido Azuim de 

Lima concernente ao sistema Apolo, qual deverá constar o patrono DR. 

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS, OAB/MT 15.715-A, no qual deverá ser 

dada vistas dos autos para manifestação, no prazo legal, eis que o defiro.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 39484 Nr: 566-48.2016.811.0052

 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 de Fátima dos Santos Delforno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio José Columbano Monez 

- OAB:8.996/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): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 41367 Nr: 1617-94.2016.811.0052

 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: José Antonio da Silva

 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 Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 43554 Nr: 610-33.2017.811.0052

 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: Elzi Maria Pinto dos Santos

 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 
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finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 43741 Nr: 701-26.2017.811.0052

 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: Doraci Feitosa dos Santos Ferreira

 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 contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9154 Nr: 1233-15.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Marques de Oliveira, Maria de Fatima Sales de 

Oliveira, Leide Sales de Oliveira, Jovair Sales de Oliveira, Devair Sales de 

Oliveira, Ezinete Sales de Oliveira, Pedro Marques de Oliveira, Antonio 

Manoel Marques de Oliveira

 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.: 8317 Nr: 394-24.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Clementina Corsina 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 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.: 8316 Nr: 393-39.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Laerte Martins de Oliveira

 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.: 30206 Nr: 38-53.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Berenice Bezerra Pires

 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 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.: 31007 Nr: 862-12.2012.811.0052

 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: Masakichi Fujimori

 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 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.: 31570 Nr: 23-50.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rita Paula Mendes

 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 requerente para informar nos autos, o n da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43675 Nr: 670-06.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Silva de Souza, Luiz Henrique 

Ferreira Xavier, Rodrigo Toló de Paula, Guilhermo Henrique Souza Viana, 

Pedro Henrique Ramos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio de Sá Pereira - OAB:, 

LINA MARIE CABRAL - OAB:, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - 

OAB:21059/O, ROBSON DOS REIS SILVA - OAB:OAB/MT 19.991/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 ás partes para 

tomar conhecimento da expedição da Carta Precatória para oitiva das 

testemunhas determinada na ref. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44094 Nr: 886-64.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maiza Ferreira dos Santos, MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arão dos Reis Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:, 

Luiz Gabriel Martins - OAB:2434-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 886-64.2017.811.0052 (Código: 44094)

 Vistos etc.,

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 que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da parte autora, NOMEIO como Defensor Dativo o DR. LUIZ 

GABRIEL MARTINS, OAB/MT n. 24343/O, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 
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OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Portanto, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no 

importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e 

sessenta reais e dez centavos).

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12660 Nr: 500-78.2010.811.0052

 AÇÃO: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virgínia Salomão Ávila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Saúde do Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos sob o código de n. 12660

Vistos etc.,

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 que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora (ref.3), NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

No mais, procedida a penhora de ativos financeiros pelo Sistema 

BacenJud em nome da parte requerida foram localizados valores, 

conforme extrato em anexo.

Assim, DETERMINO o fiel cumprimento dos itens II, III e subsequentes da 

última decisão, inclusive com a devolução de prazo.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30490 Nr: 333-90.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiara dos Santos, Edivan Almeida Ardaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 para 

se manifestar nos autos, no prazo legal, em conformidade com a r. 

decisão de ref. 81, retificando os memoriais apresentados, se tiver 

interesse..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45555 Nr: 1697-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelinda Aparecida Godoi Raimundo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionízio Inácio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:, 

Luiz Gabriel Martins - OAB:2434-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1697-24.2017.811.0052 (Código: 45555)

 Vistos etc.,

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 que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da parte autora, NOMEIO como Defensor Dativo o DR. LUIZ 

GABRIEL MARTINS, OAB/MT n. 24343/O, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Portanto, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no 

importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e 

sessenta reais e dez centavos).

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 45629 Nr: 1722-37.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdFCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Vistos.

De pronto, considerando manifestações de refs. 15 e 19, RECEBO a inicial 

e CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação penhora, avaliação e depósito deverá ser expedido 

em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação da parte 

executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três dias), e a 

terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

Se não localizar a parte executada para intimá-la da penhora, o Oficial 

certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz 

poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

 AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do art. 212, §2º, do CPC.

CIÊNCIA ao MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30486 Nr: 329-53.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Maria da Penha de Souza

 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:

 Autos n.329-53.2012.811.0052 - Código: 30486

 Vistos.

Considerando o petitório de ref.19, DETERMINO que a expedição do Alvará 

referente às verbas da autora seja realizada em nome de seu patrono, 

nos termos do art. 450 da CNGC/MT.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

Após, de tudo cumprido e não sendo nada requerido pelas partes, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33805 Nr: 699-61.2014.811.0052

 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 Rodrigues dos Santos

 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 se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca da manifestação de ref. 5.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39567 Nr: 608-97.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS, GSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo n.º 608-97.2016.811.0052 – Código: 39567

Vistos etc.,

Diante da manifestação Ministerial de Ref. 66 e considerando que até o 

presente momento não foi apresentada a Defesa Prévia do adolescente 

infrator, INTIME-SE o d. defensor dativo nomeado nos autos para 

OFERECE-LA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de destituição do 

múnus que lhe foi incumbido e nomeação de outro defensor.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40411 Nr: 1028-05.2016.811.0052

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Deli Bartolomeu de Souza-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, por isso, 

JULGO IMPROCEDENTE o respectivo pedido por absoluta ausência de 

direito líquido e certo, e DECLARO o feito EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.ISENTO as partes do 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base 

nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42136 Nr: 2122-85.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Pela M.M. Juíza foi proferido o seguinte:

 “Visto etc.,

1. HOMOLOGO o pedido do ministério Público, quanto a desistência da 

testemunha Cleyton Andrade da Silva.

2. Encerrada a instrução, saem os presentes intimados para apresentação 

de suas alegações finais, por memorial, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, por analogia ao artigo 403, § 3º do CPP.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Às providências”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46059 Nr: 1924-14.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeide de Laia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 ...Importante DESTACAR que o réu ostenta péssimos antecedentes (Ref. 

55) e que foi posto em liberdade provisória nos autos da ação penal n. 

39558, no bojo da qual ele está sendo processado por crime de ameaça e 

de lesão corporal contra a mesma vítima, VERA LÚCIA, e mesmo assim 

voltou a delinquir contra ela.Portanto, em que pese os argumentos 

lançados e documentos acostados pela defesa à Ref. 48, verifico que a 

prisão preventiva do réu merece ser mantida, que segue conforme a 

marcha processual de praxe, bem como tudo que já foi explanado com 

fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP.É de se ressaltar, ainda, que “em 

que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da 

liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti 

e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como 

indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 

do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do acusado. Portanto, 

inegável a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 

313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo 

prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a 

necessidade de garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação 

da lei penal, consubstanciada, no caso em exame, NA PROBABILIDADE DE 

CONTUMÁCIA E DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA, ADMITEM A 

DECRETAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.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.CIÊNCIA ao MPE e à Defesa.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, COM URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48173 Nr: 3013-72.2017.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo n.º 3013-72.2017.811.0052 – Código: 48173

Vistos etc.,

Compulsando os autos verifico que à ref. 14, o Dr. André C. Paiva foi 

nomeado como defensor dativo, para nessa condição representar os 

interesses do réu e oferecer resposta à acusação. Entretanto, conforme 

certidão acostada à Ref. 19, infere-se que decorreu prazo para o d. 

causídico se manifestar.

É o relato do necessário.

Diante da inércia do advogado outrora indicado, revogo a nomeação 
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lançada, pelo que NOMEIO como defensor dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS 

DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico com URGÊNCIA para, em caso de aceitação 

do múnus, representar os interesses do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49366 Nr: 3611-26.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donis Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ...Em caso negativo, NOMEIO desde já, o Dr. ANDRÉ C. PAIVA – OAB/MT 

22398/0, desta Comarca para, em caso de aceitação do múnus, atuar em 

favor dos réus hipossuficientes, DEVENDO A SECRETARIA REMETER OS 

AUTOS PARA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO NA FORMA DO ART. 396-A 

DO CPP. Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31585 Nr: 38-19.2013.811.0052

 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: Wenderley Toro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353, 

Rodolfo Marconi Amaral - OAB:21464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:OAB/MT 21.150-A

 Autos n. 38-19.2013.811.0052 (Código: 31585)

 Vistos.

DEFIRO o substabelecimento de patrono do autor nos autos (fls. 365), 

devendo ser substituído o nome do atual procurador concernente ao 

sistema Apolo, qual deverá constar os patronos DR. LAUDISON MORAES 

COELHO, OAB/MT 19.353, DR DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA, 

OAB/MT 20.694 e DR. RODOLFO MARCONI AMARAL, OAB/MT 21.464, no 

qual deverá ser dada vistas dos autos para manifestação acerca do 

depósito realizado às fls. 364, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na oportunidade, DEFIRO o substabelecimento do patrono do requerido 

(fls. 368/369), qual deverá constar DR. WILSON SALES BELCHIOR, 

OAB/MT 21150-A, dando-se vistas dos autos para pugnar o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33209 Nr: 206-84.2014.811.0052

 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: Noeme Pinto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luciano Amorim Santos, Thais 

Caroline Ferreira Amorim Santos, André Luiz Ferreira Amorim Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38380 Nr: 58-05.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RBdS, RBdS, VBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Augusto de Oliveira 

Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão:

 “Vistos, etc.,

 No que tange a fixação da prestação alimentícia, foi observado o binômio 

capacidade/necessidade com razoabilidade.

1. Ante a presença da Requerente, considerando a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO para o ato o/a douto(a) 

advogado(a), Dr.(ª) ADAILTON DA SILVA PERES – OAB/MT n.º 5.106/A, 

para a qual arbitro honorários advocatícios de acordo com a tabela 

OAB/MT, tabela XXIV, item 1- 1.2, no valor equivalente à 1(um) URH, 

devendo a Secretaria expedir a respectiva certidão.

2. EXPEÇA-SE certidão dos honorários advocatícios arbitrados nos autos, 

ref.31.

3. Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo para os fins e efeitos legais, nos 

termos do art. 200 do infra mencionado diploma processual. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, estribada no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e despesas processuais por serem beneficiários da 

gratuidade da justiça, visto que defiro neste ato a mesma benesse, 

requerida acima;

4. Sem custas e despesas processuais por serem beneficiários da 

gratuidade da justiça, visto que defiro neste ato a mesma benesse.

5. Saem os presentes intidos. Transitado em julgado ao arquivo, com as 

anotações e baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38445 Nr: 93-62.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS, AGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O, Marilia Augusto de Oliveira Plaza - 

OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Portanto, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no 

importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e 

sessenta reais e dez centavos).

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39014 Nr: 370-78.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVGA, RGdSFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Autos nº 370-78.2016.811.0052 (código 39014)

Vistos.

Trata-se de REPRESENTAÇÃO – rito da Lei n. 8.069/90, art. 103 c/c 180, III 

– ajuizada/proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de JOÃO VITOR GUILHERME DE ALENCAR e 

RICARDO GILBERTO DA SILVA FERREIRA BARBOSA, pela suposta 

prática do ATO INFRACIONAL análogo/equiparado aos crimes descritos no 

art. 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 14, inciso II, do 

Código Penal (1º Fato), Art. 217-A, §1º, parte final, do Código Penal (2º 

Fato), n/f art. 69 do Código Penal, c/c art. 103 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

Narra a Denúncia:

“1º fato: no dia 04 de março de 2016, durante o repouso noturno, na 

residência particular localizada na Av. dos Imigrantes, N. 1556, Vila dos 

Operários, nesta urbe, os representados, em conluio e unidade de 

desígnios, tentaram subtrair, para si, coisas alheias móveis da vítima Mara 

Zelma da Silva Almeida, consistentes em um computador laptop, além de 

terem consumido vários gêneros alimentícios, entre eles chocolates, 

queijos e leite condensado, somente não atingindo o seus intentos, por 

circunstâncias alheias as suas vontades, pois a vítima acordou e impediu 

que eles levassem consigo o bem (...)

2º fato: nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo, na residência 

particular localizada na Av. dos Imigrantes, N. 1556, Vila dos Operários, 

nesta urbe, com o auxílio do adolescente RICARDO, o representado JOÃO 

VITOR praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal na vítima 

Mara Zelma da Silva Almeida, a qual no momento não podia oferecer 

resistência, pois ela se encontrava em sono profundo, atos libidinosos 

esses consistentes em passar a mão nas coxas da vítima, por diversas 

vezes, e se masturbar”.

A representação foi recebida (ref. 04) e os menores intimados para 

comparecerem em audiência de apresentação (ref. 20).

Na audiência de apresentação foram interrogados JOÃO VICTOR 

GUILHERME ALENCAR e RICARDO GILBERTO DA SILVA FERREIRA 

BARBOSA, bem como ouvida a avó materna deste, GERMINA DA SILVA 

NEVES. (ref. 24).

À ref. 30, determinou-se a internação de JOÃO VITOR GUILHERME 

ALENCAR, sendo que, à ref. 42, decretou-se sua liberdade provisória.

À ref. 59, foi apresentada defesa prévia.

 Inquiridas as testemunhas de acusação EVERALDO JACINTO DA SILVA e 

CLEYTON ANDRADE DA SILVA (ref. 73), foi ouvida a ofendida, MARA 

ZELMA DA SILVA ALMEIDA, e interrogados os menores JOÃO VITOR 

GUIHERME ALENCAR e RICARDO DA SILVA FERREIRA BARBOSA (ref. 

83).

Em sede de Memoriais Finais, o MP requereu a condenação dos menores 

infratores nos termos da Denúncia (ref. 92). Por outro lado, as defesas de 

JOÃO VITOR GUILHERME ALENCAR (ref. 96) e RICARDO GILBERTO DA 

SILVA BARBOSA (ref. 104) requereram a absolvição por ausência de 

provas (ref. 96).

À ref. 106 o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pelo recolhimento 

provisório de JOÃO VITOR GUILHERME ALENCAR.

 É o relato. Passo a decidir.

O Ministério Público objetiva a procedência da representação em todos 

seus termos e a defesa técnica das partes rés não apresentaram 

questões prejudiciais que pendam de apreciação, assim como não verifico 

a existência de causas extintivas da punibilidade ou algo que obste o 

prosseguimento da análise dos fatos ou possa ser reconhecido de ofício e 

encerrar nessa fase.

Assim, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, passo a analisar o mérito.

ATO INFRACIONAL ANÁLOGO/EQUIPARADO AO CRIME DESCRITO NO 

ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISO II, NA FORMA TENTADA, DO CÓDIGO PENAL.

A respeito do fato imputado, prevê o CP:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o 

repouso noturno.

(...)

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é 

cometido:

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

A MATERIALIDADE do ato infracional resta evidente nos autos, 

notadamente pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/12) e pelo depoimento da 

vítima (fls. 21/22).

Em outro viés, a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos 

elementos de convicção constantes dos autos sob o crivo do contraditório 

e da ampla defesa, havendo conteúdo probatório suficiente que respalda 

a sua condenação, conforme passo a expor.

Quando ouvida em sede policial (fls. 21/22), a vítima MARA ZELMA DA 

SILVA ALMEIDA afirmou:

“(...) Nisso a vítima levantou-se e pode ver um vulto de indivíduo 

masculino, magro, de cabelos pretos curtos sem camiseta, com bermuda 

de cor clara (não sabendo precisar detalhes), que saiu correndo do 

quarto e foi na direção da porta que dá acesso à parte dos fundos da 

casa, que estava aberta, pois a chave fica na própria porta, enquanto a 

vítima gritava com o susto; A vítima relata que viu somente este indivíduo e 

que no primeiro momento não conseguiu identifica-lo, atribuindo isso ao 

susto que levou, e acrescenta que pouca luminosidade no cômodo 

advinha somente da luz do banheiro que estava acesa, dificultando o 

reconhecimento facial. Segundo a vítima, o suspeito entrou na casa 

pulando o muro e, passou pela janela de blindex do quarto das filhas, 

acendeu a luz do banheiro e adentrou no quarto da vítima, que naquele 

momento dormia junto com as duas filhas, de 06 e 07 anos. QUE a vítima 

percebeu que seu celular estava fora do lugar em que o tinha deixado 

antes de dormir e ligou para a Polícia Militar, que compareceu ao local em 

poucos minutos, verificando que não havia ninguém dentro da casa. QUE 

a Polícia Militar diligenciou nas proximidades e não localizou o suspeito; 

QUE a vítima, fazendo busca minuciosa em sua residência percebeu que o 

perpetrador adentrou na sua cozinha, deixando diversos itens comestíveis 

espalhados. QUE a vítima já limpou toda a sujeira feita pelo perpetrador; 

QUE percebeu também que seu aparelho de notebook foi retirado do local 

onde estava (dentro do quarto da vítima) e foi deixado do lado de fora da 

casa, mais precisamente em cima da máquina de lavar roupas; QUE 

acrescenta que o notebook já havia sido colocado pelo perpetrador na 

tomada, o que segundo a vítima sugere que o perpetrador permaneceu por 

algum tempo em sua casa; QUE a vítima acredita que o perpetrador tenha 

permanecido no mínimo duas horas dentro de sua casa a contar pela 

sujeira na cozinha;(...) QUE perguntada se reconheceria a vestimenta e as 

características físicas do perpetrador, a vítima responde que 

provavelmente sim; QUE a vítima relata que não houve nenhum dano à 

estrutura da janela do quarto de suas filhas, por onde supostamente o 

perpetrador teria entrado e que também não há nenhum dano nas demais 

portas ou vias de acesso à mesma casa; A vítima relata dizendo que “não 

pode afirmar com plena certeza", que a janela do quarto das filhas estava 

fechada, pois na noite anterior, “antes de ir para a igreja, as meninas 

podem ter deixado ela só encostada, sem o trinco” ; QUE perguntada 

sobre se tem suspeita de quem seja o perpetrador da tentativa de furto e 

da invasão domiciliar em sua residência, a vítima afirma que tem fortes 

suspeitas de que o perpetrador seja JOÃO VITOR GUILHERME DE 

ALENCAR, o qual a vítima atende como psicóloga, pois JOÃO tem as 

mesmas características físicas que o invasor de sua residência; QUE 

suas suspeitas são fundadas em comentários partidos de uma das 

cuidadoras da Casa Abrigo Raio de Luz, de que JOÃO VITOR chegou ao 

local sem camisa e com um short de cor clara; (...)”

O menor infrator RICARDO GILBERTO DA SILVA FERREIRA BARBOSA, na 

delegacia (fls. 13/17), afirmou:

“(...) QUE alega que JOÃO VITOR dizia vamos lá na casa da MARA lá tem 

um monte de comida, um notebook e um celular; QUE JOÃO VITOR dizia 

que ia pegar o celular para passar para frente e vender; (...)QUE JOÃO 

VITOR entrou primeiro na casa pela janela que estava aberta, abriu a porta 

do fundo e chamou o DECLARANTE para entrar para pelos fundos e para 

comer; (...)QUE JOÃO VITOR entrou direto no quarto de MARA pegou um 

notebook e um celular; que JOÃO VITOR levou o celular e o notebook para 
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fora do quarto e ficou tentando tirar a senha do celular e como não 

conseguiu o devolveu no quarto; QUE JOÃO VITOR só não furtou o 

notebook, porque a MARA acordou; (...)QUE após MARA acordar o 

DECLARANTE fugiu pulando pelo muro da frente da casa junto com JOÃO 

VITOR; QUE JOÃO VITOR mandou o DECLARANTE ir dormir com ele na 

feira, pois a polícia iria ir atrás destes; QUE as 07h o DECLARANTE foi 

trabalhar quando seu patrão de nome MARCELO lhe disse que MARA 

havia o visto à noite em sua casa; (...)”

Por sua vez, JOÃO VITOR, quando ouvido na delegacia (fls. 29/30), negou 

os fatos, afirmando:

“QUE nesta madrugada por volta das 02h esteve na residência de MARA 

ZELMA DA SILVA OLIVEIRA, onde teria furtado alimentos e um 

computador, além de ter ficado pegando em suas coxas enquanto se 

masturbava, respondeu que não, que não foi a casa de MARA; QUE 

perguntado onde estava na data de ontem 03/04/201 6 por volta da 22h, 

respondeu que estava no abrigo Raio de Luz, tendo ido dormir cedo, 

inclusive teria sido visto pela cuidadora Dona Euza; QUE perguntado 

aonde dormiu esta noite, respondeu que no abrigo Raio de Luz; QUE 

perguntado que horas acordou hoje, respondeu que as 14h (...)”

O depoimento do menor JOÃO VITOR GILHERME DE ALENCAR, em juízo 

(ref. 83), destoou, e muito, de sua versão apresentada na delegacia, pois, 

quando ouvido perante o juiz, admitiu ter entrado na casa da vítima MARA 

ZELMA DA SILVA DE ALMEIDA, afirmando que, no dia dos fatos, estava 

na casa de um menino que mora muito perto da casa dela (Mara), tomando 

tereré com um amigo, quando, na faixa das 22 horas, falou que estava 

indo embora e o amigo falou que ia deitar. Quando foi embora, viu a 

bicicleta de Ricardo jogada na entrada que vai para um sítio. Chegou lá e 

viu somente a bicicleta. Continuou andando até chegar em uma casa 

bonita, onde viu Ricardo pendurado no muro, para o lado de dentro. A 

casa era vizinha ao Jalvinho. Ricardo o chamou, então ele jogou a bicicleta 

no canteiro e pulou o muro.

Contudo, negou que tenha pegado os objetos, afirmando que foi Ricardo.

A vítima MARA ZELMA DE ALMEIDA, quando ouvida durante a instrução 

processual (ref. 83), informou que a janela do quarto de sua filhas é 

blindex, e que acreditava que não estava com gancho, não tendo certeza. 

Por volta das 2:20 da manhã, sentiu levantar o edredom e passar a mão 

em sua perna. Nisso ela acordou assustada, e viu um menino moreno, 

magro, com bermuda bege e sem camisa a sua frente, momento que 

gritou.

Acrescentou que, ao tentar ligar para a polícia, percebeu que o celular não 

estava carregando perto da cama, lugar onde deixou, mas sim no rack da 

sala. Acredita que não o levaram porque não conseguiram destravar, em 

razão da senha. Aduziu que, de início, sentiu falta do notebook, no 

entanto, posteriormente, percebeu que ele foi deixado sobre o tanque, na 

lavanderia.

Confirmando o depoimento da vítima, a testemunha CLEYTON ANDRADE 

DA SILVA (ref. 73), SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, informou que ao 

fazerem a vistoria da casa, verificaram que os pertences estavam em 

locais diferentes do que a vítima tinha citado, acrescentando que, a 

princípio, não localizaram o notebook, mas posteriormente o encontraram 

do lado de fora da casa, próximo à cozinha.

A testemunha EVERALDO JACINTO DA SILVA, SOLDADO DA POLÍCIA 

MILITAR, perante o juiz (ref. 73), disse que, ao fazerem a vistoria na casa, 

encontraram o notebook do lado de fora, sobre a máquina de lavar, 

acreditando que não o levaram em razão do grito da vítima.

Por sua vez, o menor RICARDO GILBERTO DA SILVA FERREIRA 

BARBOSA, quando ouvido em juízo (ref. 104), contradizendo o 

depoimento prestado na delegacia, afirmou que não tinham intenção de 

levarem o celular nem o notebook, pois a intenção de JOÃO VITOR era 

apenas navegar na internet.

Pelos depoimentos acima, pode-se concluir com, absoluta certeza, que os 

menores JOÃO VITOR GUILHERME ALENCAR e RICARDO GILBERTO DA 

SILVA FERREIRA BARBOSA entraram na casa de MARA ZELMA DA 

SILVA ALMEIDA, com intenções escusas.

 Não prospera a alegação de que só pretendiam navegar na internet, pois 

nos tempos de hoje, é muito fácil o acesso à internet, visto que, além de a 

maioria dos aparelhos celulares possuem essa capacidade, na cidade há 

inúmeros pontos com internet wi-fi, sendo que o próprio menor infrator 

RICARDO GILBERTO, na fase judicial, afirmou que, antes de sair junto ao 

JOÃO VITOR, estava sentado em frente à casa de sua tia, utilizando sua 

wi-fi.

 Torna, ainda, menos verossímil, a versão que de que não pretendiam 

roubar os aparelhos eletrônicos, o fato de o notebook ter sido encontrado 

na parte exterior da casa, o que faz concluir que só não o levaram em 

virtude da vítima ter acordado gritando desesperada, ato que assustou os 

invasores.

Pesa, também, contra os menores, a informação dada, na delegacia (fls. 

25/26), pela cuidadora do “Lar das Crianças”, LUCIMAR JUSTINO DOS 

REIS, no sentido de “(...) QUE após JOÃO VITOR ir para o abrigo começou 

a aparecer registros de furto, sendo que das outras vezes que este 

esteve interno no lar já furtou capacete, bicicleta (...)”. Também em sede 

policial, o menor RICARDO, mencionou vários furtos e invasões com o 

objetivo de furtar na companhia de JOÃO VITOR.

Por todo o exposto, verifica-se que, de fato, os menores tinham a intenção 

de furtarem bens da vítima MARA ZELMA DA SILVA ALMEIDA, sendo que 

só não obtiveram êxito por circunstância alheia às suas vontades, qual 

seja, ela acordar desesperada clamando por socorro.

No tocante à qualificadora, está também restou-se demonstrada, visto que 

ambos assumiram ter entrado na casa pulando o muro.

De modo que, estando provados a autoria e materialidade do ato 

infracional, presentes estão os requisitos que alude o art. 114 do ECA, 

para fins de aplicação de medida sócioeducativo, razão pela qual a 

procedência dessa pretensão disposta na representação é medida que de 

rigor se impõe.

ATO INFRACIONAL ANÁLOGO/EQUIPARADO AO CRIME DESCRITO NO 

ART. 217-A, §1º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL

 A respeito do ato imputado, prevê o CP:

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 

12.015, de 2009)

§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput 

com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra 

causa, não pode oferecer resistência. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 

2009)

A MATERIALIDADE do ato infracional resta evidente nos autos, 

notadamente pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/12) e pelo depoimento da 

vítima (fls. 21/22).

Em outro viés, a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos 

elementos de convicção constantes dos autos sob o crivo do contraditório 

e da ampla defesa, havendo conteúdo probatório suficiente que respalda 

a sua condenação, conforme passo a expor.

Quando ouvida em sede policial (fls. 21/22), a vítima MARA ZELMA DA 

SILVA ALMEIDA afirmou:

“(...) QUE por volta das DUAS ou TRÊS horas da madrugada de domingo 

para segunda, a declarante sentiu que havia uma pessoa em seu quarto 

pois estavam “passando a mão na minha perna (...)”.

O menor RICARDO GILBERTO DA SILVA FERREIRA BARBOSA, na 

delegacia (fls. 13/17), afirmou:

(...)QUE JOÃO VITOR entrou primeiro na casa pela janela que estava 

aberta, abriu a porta do fundo e chamou o DECLARANTE para entrar para 

pelos fundos e para comer; QUE JOÃO VITOR passou a mão na perna de 

MARA e esta gritou, momento em que JOÃO VITOR chamou o 

DECLARANTE para correr com este; (...)QUE enquanto JOÃO VITOR 

pegava na perna de MARA esta perguntava dormindo “quem esta aí?”, 

sua filha que também estava dormindo na cama dizia “mãe é eu”, e MARA 

dizia: “não filha tem gente aqui”; (...)QUE perguntado como viu JOÃO 

VITOR tocando MARA, respondeu que ficava em pé do lado de fora do 

quarto próximo a porta vendo se vinha alguém e de lá ficava olhando 

JOÃO VITOR tocando em MARA; QUE pediu para JOÃO VITOR parar de 

tocar MARA este dizia “não rapaz não da nada não”; QUE JOÃO VITOR 

tocava a coxa de MARA e ficava se masturbando, tendo tocado as coxas 

desta por aproximadamente quatro vezes; QUE enquanto JOÃO VITOR 

tocava MARA esta acordou e começou a gritar: Socorro! Socorro!;(...)

JOÃO VITOR, quando ouvido na delegacia (fls. 29/30), negou os fatos, 

afirmando:

“QUE nesta madrugada por volta das 02h esteve na residência de MARA 

ZELMA DA SILVA OLIVEIRA, onde teria furtado alimentos e um 

computador, além de ter ficado pegando em suas coxas enquanto se 

masturbava, respondeu que não, que não foi a casa de MARA; QUE 

perguntado onde estava na data de ontem 03/04/201 6 por volta da 22h, 

respondeu que estava no abrigo Raio de Luz, tendo ido dormir cedo, 

inclusive teria sido visto pela cuidadora Dona Euza; QUE perguntado 
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aonde dormiu esta noite, respondeu que no abrigo Raio de Luz; QUE 

perguntado que horas acordou hoje, respondeu que as 14h (...)”

Durante a instrução processual (ref. 83), a vítima MARA ZELMA confirmou 

o depoimento prestado em fase policial, afirmando que por volta das 2:20 

da manhã, sentiu levantar o edredom e passar a mão em sua perna. Nisso 

ela acordou assustada, e viu um menino moreno, magro, com bermuda 

bege e sem camisa a sua frente, momento que gritou.

O menor RICARDO, perante o juiz (ref. 83), afirmou que entraram por uma 

segunda vez no quarto da vítima, oportunidade em que JOÃO VITOR a viu 

dormindo e quis ficar acariciando-a. Acrescentou que JOÃO VITOR ficou 

passando a mão na coxa dela e acariciando as partes íntimas dela com a 

língua e que, depois, voltaram novamente ao quarto da MARA, onde JOÃO 

VITOR mandou acender a luz do banheiro para que pudesse ver onde 

estava andando. Quando perguntado, assumiu ter ficado vigiando da porta 

do quarto, sendo que, no decorrer da ação, JOÃO VITOR pegou o isqueiro 

para ficar iluminando, momento em que a Mara acordou gritando.

Por sua vez, JOÃO VITOR, durante a instrução processual (ref. 83), 

confirmou que entrou na casa da vitima, mas atribuiu a autoria dos fatos 

ao RICARDO, aduzindo que este o mandou ficar no banheiro com o dedo 

na luz, que quando chegasse perto da cama era para apagar. Então 

RICARDO teria sentado na cama, acordando a MARA, fato que os fizeram 

sair correndo.

Pelos depoimentos prestados, percebe-se que realmente houve o crime de 

estupro de vulnerável, visto que, em razão de se encontrar em sono 

profundo, a vítima não podia oferecer resistência.

Quanto à autoria, resta-se evidente que os menores infratores JOÃO 

VITOR GUILHERME ALENCAR e RICARDO GILBERTO DA SILVA FERREIRA 

BARBOSA também praticaram o ato, um como partícipe e outro como autor 

dos fatos, havendo controvérsia neste ponto, pois um alega ser o outro 

quem “acariciou” a vítima.

Apesar da controvérsia mencionada acima, os elementos acostados aos 

autos apontam para JOÃO VITOR, que primeiro negou entrar na casa, mas 

em um segundo momento, durante a fase judicial, assumiu que entrou, mas 

que asseverou que só teria ficado vigiando RICARDO praticar o ato. São 

duas estórias totalmente confrontantes. Por outro lado, os fatos narrados 

por RICARDO, tanto durante o inquérito, como durante a instrução, 

possuem solidez.

É obvio que após ser acusado, JOÃO VITOR tentaria se isentar dos fatos 

ocorridos. Reforçando as provas de que ele foi o autor principal, em juízo 

(ref. 73), o SOLDADO EVERALDO JACINTO DA SILVA informou não 

estava na hora da abordagem, mas teve conhecimento de que nela, João 

Vitor, apesar de ter negado os fatos na delegacia, teria assumido a 

autoria.

O fato de JÃO VITOR ter sido quem, de fato, abusou da vítima, não isenta 

RICARDO, pois, por ter prestado auxílio vigiando, também merece 

reprimenda, visto que, na fase judicial, ao confirmar que sabia estava 

cometendo um crime, demonstrou ter consciência dos fatos.

De modo que, estando provados a autoria e materialidade do ato 

infracional, presentes estão os requisitos que alude o art. 114 do ECA, 

para fins de aplicação de medida sócioeducativo, razão pela qual a 

procedência dessa pretensão disposta na representação é medida que de 

rigor se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO

PROCEDENTE o pedido constante da representação em relação aos 

adolescentes JOÃO VITOR GUILHERME ALENCAR, brasileiro, solteiro, 

estudante, titular do RG n. 2980183-4 SSP/MT, nascido aos 20/04/2000, 

em Cáceres/MT, telefone (65) 3257-1238, filho de Maria de Fátima de 

Alencar e Luiz Batista de Alencar, residente na Rua dos Agricultores, s/n, 

Bairro Centro, nesta cidade de Rio Branco, e RICARDO GILBERTO DA 

SILVA FERREIRA BARBOSA, brasileiro, solteiro, estudante, titular do RG n. 

2711906-8 SSP/MT e CPF 703.12.141-06, nascido aos 06/05/2000, em Rio 

Branco/MT, filho de Juraci Ferreira Barbosa e Vanderleia Aparecida da 

Silva, residente na Rua Bahia, Bairro Fidelândia, nesta cidade de Rio 

Branco/MT, por terem violado art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código 

Penal, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (1º Fato), Art. 217-A, §1º, 

parte final, do Código Penal (2º Fato).

 DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

JOÃO VITOR GUILHERME ALENCAR

O art. 112, em seu § Io estipula o seguinte: "Art. 112 -....§ Io - A medida 

aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, 

as circunstância e a gravidade da infração."

Constata-se, portanto, que a gravidade da infração deve ser analisada 

quando da aferição da medida socioeducativa pertinente ao caso. 

Destarte, na hipótese dos autos, o que se tem é a prática por parte da 

representada de dois atos infracionais, um análogo ao crime de furto 

qualificado na forma tentada (art. 155, §1º, c/c, §4º, II e IV, n/f do CP) e 

outro análogo ao crime estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, parte final, 

do CP). Oras, o legislador de 1990 introduziu no ordenamento Jurídico a 

Lei 8.072/90, ou seja a chamada "Lei de Crimes Hediondos". A finalidade 

da introdução do referido dispositivo legal no ordenamento jurídico foi 

enfrentar com maior rigor determinadas condutas que afrontam a 

sociedade e a coletividade de modo insustentável.

Nesta seara, não se pode negar, que os atos infracionais, especialmente 

o estupro de vulnerável, são de extrema gravidade, justificando-se a 

aplicação da medida socioeducativa de internação. Mister se faz salientar 

que o estupro de vulnerável, como tipo penal é considerado crime 

hediondo.

Assim sendo, a hipótese autoriza a internação, não havendo 

constrangimento ilegal na aplicação desta medida que não é sanção e visa 

exclusivamente a reeducação da menor.

A excepcionalidade da internação como medida sócio-educativa prevista 

no Estatuto da Criança e do Adolescente não impede sua aplicação em 

atos infracionais considerados graves, tanto pela justiça como pela 

sociedade.

Ademais, que não poderia prever o legislador ao elaborar o ECA o 

tratamento diferenciado que seria dado a determinados crimes, e daí a 

necessidade em se reconhecer que tais atos infracionais (tipos penais) 

quando praticados deveriam ser tidos como graves, e por isso 

necessitariam de um tratamento igualmente diferenciado na Justiça 

menorista.

Portanto, através de uma interpretação analógica, sistêmica e legislativa, 

verifica-se a possibilidade de aplicação da medida de internação ao 

adolescente em questão. Entretanto, friso, que não deve ser levado em 

consideração para a fixação da medida socioeducativa apenas os atos 

infracionais praticados. Necessário se faz analisar as circunstâncias do 

ato infracional e a capacidade do adolescente em cumprir a medida em 

questão.

Neste aspecto, após longa reflexão, entendo que deve ser aplicado ao 

representado a medida socioeducativa de internação, pois, do conjunto 

probatório dos autos, percebe-se que o menor JOÃO VITOR, além de ser 

quem praticou diretamente o ato infracional análogo ao estupro de 

vulnerável, constantemente age de forma indevida, chegando até a 

ameaçar um magistrado (Relatório de Acompanhamento Institucional, ref. 

78). Reforça sua constante má conduta, o número de atos infracionais 

pelos quais responde atualmente nesta comarca, sendo os códigos: 

39027, 38786, 39025, 39023, 39014, 39026, 39254, 39383, 39491, 40530 

e 40170.

Todavia, apesar de ideal, o acolhimento institucional não será possível, 

pois ao ser oficiado à diversas comarcas em busca de vaga em 

instituições com tal finalidade, as respostas foram negativas (refs. 52, 61, 

62 e 80).

Isto posto, APLICO ao adolescente JOÃO VITOR GUILHERME ALENCAR as 

medidas sócio-educativas de LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS À COMUNIDADE (art. 117 e 118 do ECA), pelo prazo de 06 

(seis) meses, com acompanhamento a ser feito pela Equipe Multidisciplinar 

desta Comarca, nos termos do artigo 119 do ECA.

RICARDO GILBERTO DA SILVA FERREIRA BARBOSA

O art. 112, em seu § Io estipula o seguinte: "Art. 112 -....§ Io - A medida 

aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, 

as circunstância e a gravidade da infração."

Constata-se, portanto, que a gravidade da infração deve ser analisada 

quando da aferição da medida sócio-educativa pertinente ao caso. 

Destarte, na hipótese dos autos, o que se tem é a prática por parte da 

representada de dois atos infracionais, um análogo ao crime de furto 

qualificado tentado (art. 155, §1º, c/c, §4º, II e IV, n/f do CP) e outro 

análogo ao crime estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, parte final, do 

CP). Oras, o legislador de 1990 introduziu no ordenamento Jurídico a Lei 

8.072/90, ou seja a chamada "Lei de Crimes Hediondos". A finalidade da 

introdução do referido dispositivo legal no ordenamento jurídico foi 

enfrentar com maior rigor determinadas condutas que afrontam a 

sociedade e a coletividade de modo insustentável.

Nesta seara, não se pode negar, que os atos infracionais, especialmente 

o estupro de vulnerável, são de extrema gravidade, justificando-se a 

aplicação da medida sócio-educativa de internação. Mister se faz salientar 
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que o estupro de vulnerável, como tipo penal é considerado crime 

hediondo.

Assim sendo, a hipótese autoriza a internação, não havendo 

constrangimento ilegal na aplicação desta medida que não é sanção e visa 

exclusivamente a reeducação da menor.

A excepcionalidade da internação como medida sócio-educativa prevista 

no Estatuto da Criança e do Adolescente não impede sua aplicação em 

atos infracionais considerados graves, tanto pela justiça como pela 

sociedade.

Ademais, que não poderia prever o legislador ao elaborar o ECA o 

tratamento diferenciado que seria dado a determinados crimes, e daí a 

necessidade em se reconhecer que tais atos infracionais (tipos penais) 

quando praticados deveriam ser tidos como graves, e por isso 

necessitariam de um tratamento igualmente diferenciado na Justiça 

menorista.

Portanto, através de uma interpretação analógica, sistêmica e legislativa, 

verifica-se a possibilidade de aplicação da medida de internação ao 

adolescente em questão. Entretanto, friso, que não deve ser levado em 

consideração para a fixação da medida sócio-educativa apenas os atos 

infracionais praticados. Necessário se faz analisar as circunstâncias do 

ato infracional e a capacidade do adolescente em cumprir a medida em 

questão.

Neste aspecto, após longa reflexão, entendo que não deve ser aplicado a 

representada medida sócioeducativa de internação, pois embora tenha 

participado diretamente na tentativa de furto, no estupro de vulnerável 

teve menor participação, não chegando a, de fato, praticar o ato.

Isto posto, APLICO ao adolescente RICARDO GILBERTO DA SILVA 

BARBOSA as medidas sócio-educativas de LIBERDADE ASSISTIDA E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (art. 117 e 118 do ECA), pelo 

prazo de 04 (quatro) meses, com acompanhamento a ser feito pela Equipe 

Multidisciplinar desta Comarca, nos termos do artigo 119 do ECA.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Em razão das medidas aplicadas, aliado ao fato dos representados terem 

respondido ao processo em liberdade, e ainda, ao efeito do eventual 

recurso a ser interposto, autorizo aos representados a recorrerem em 

liberdade.

As condições a serem cumpridas no decorrer das medidas 

socioeducativas aplicadas serão fixadas em sede de audiência 

admonitória.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se Guias de Execução para 

cumprimento das medidas socioeducativas aplicadas, cumprindo o 

disposto no art. 724 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça/MT.

Advirto que as guias de execução de medidas socioeducativas, que serão 

extraídas destes autos, deverão ser instruídas com cópia da 

representação, da sentença, acompanhadas de certidão de trânsito em 

julgado e outras peças consideradas indispensáveis.

FIXO os honorários advocatícios, do Dr. Cesar Luiz Branício da Silva, 

OAB/MT 21.373, em 3,5 URH, conforme tabela de honorários da OAB/MT.

 Determino:

1- Intime-se JOÃO VITOR GUIRLHERME ALENCAR, bem como seus 

representantes legais e sua defesa. No ato deverá ser perguntado se tem 

interesse de recorrer;

2- Intime-se RICARDO GILBERTO DA SILVA FERREIRA BARBOSA, bem 

como seus representantes legais. No ato deverá ser perguntado se tem 

interesse de recorrer. Caso tenha interesse, mas não possua condições 

financeiras de constituir advogado, desde já NOMEIO como Defensor 

Dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que 

atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC 

e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que 

é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal;

3- Oficie-se a Secretária de Assistência Social da cidade, a fim de que 

informe locais onde possa serem cumpridas as medidas socioeducativas 

de prestação de serviços à comunidade;

4- EXPEÇA-SE a certidão de nomeação do advogado Dr. CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA.

5- Cientifique-se o MP;

6- Transitada em Julgado a presente sentença, observadas as 

formalidades legais, e efetuadas as comunicações devidas, arquive-se e 

dê-se baixa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39331 Nr: 507-60.2016.811.0052

 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 Glória da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzenir Alves de Lana, Maria da Conceição 

Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Augusto de Oliveira 

Plaza - OAB:19284

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39533 Nr: 585-54.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFdM, GFMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, Marilia Augusto de Oliveira Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

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 que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Portanto, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no 

importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e 

sessenta reais e dez centavos).

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40170 Nr: 877-39.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo da Silva Ferrari - 

OAB:21828

 Processo n.º 877-39.2016.811.0052 – Código: 41070

Vistos etc.,

Diante da manifestação Ministerial (Ref. 70), DESIGNO a audiência de 

instrução em continuação para o dia 22 DE FEVEREIRO, ÀS 13H00MIN, 

quando se realizará a oitiva das testemunhas arroladas nos autos.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43945 Nr: 790-49.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão:

 “Vistos, etc.,

 I -Diante da ausência do advogado nomeado anteriormente, substituo e, 

NOMEIO para patrocinar a defesa o douto(a) advogado(a), Dr.(ª)AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS – OAB/MT 21.378/O., com a ressalva de que os 

honorários serão fixados ao final do procedimento, oportunidade em que a 

secretaria expedirá a respectiva certidão.

II – Diante da informação do sr. Meirinho de ref. 19, DETERMINO a 

expedição de Carta Precatória à Comarca de Juína/MT, para proceder a 

citação do adolescente, bem como intimação da audiência de 

apresentação a ser realizada nesta Comarca no dia 29 de janeiro de 2018, 

às 14h30.

III – DETERMINO ainda a citação dos pais ou responsáveis do adolescente 

para comparecerem na audiência aprazada, acompanhados de advogado, 

nos termos do artigo 184, § 1º, do ECA. Saem os presentes devidamente 

intimados. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45100 Nr: 1460-87.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 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 que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Portanto, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no 

importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e 

sessenta reais e dez centavos).

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45627 Nr: 1720-67.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uerlani Figueiredo de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 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 que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da exequente, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ C. 

PAIVA, OAB/MT n. 22398/0, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Portanto, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no 

importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e 

sessenta reais e dez centavos).

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45629 Nr: 1722-37.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdFCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Vistos etc.,

 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 que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da exequente, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ADAILTON 

DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Portanto, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no 

importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e 

sessenta reais e dez centavos).

Na mesma oportunidade, DEFIRO o peticionamento de ref. 33, devendo 

constar no sistema Apolo como patrono do executado o DR. CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, OAB/MT 21.373.

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Após, ao MPE para manifestação.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47702 Nr: 2817-05.2017.811.0052

 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: Ademir Merlin Jovano, Ailton Rodrigues da Silva, 

Andreza Resquim de Souza, Dorgival Ramão da Silva, Damião Venâncio 

Moreira, Antonio Rodrigues de Lima, Antonio Gilmar Paixão, Antonio 

Silvério Gomes, Claudinei Rodrigues Jovano, Creuza Rodrigues Gomes 

Jovano, Doval de Carvalho Paixão, Valdemir Merlin Jovano, Valdir Benedito 

Camilo, José Joel da Silva, Pedro dos Santos, Laurita Maria de Jesus 

Cardoso, Romildo Del Santo, Maria Eunice do Nascimento, Sidinei da Silva 

Camilo, Valdinei da Costa Moreira, Gilberto Bortolozzo, Inácio Almeida 

Porangaba, Sebastião Rodrigues de Souza, Suely Gonçalves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo José Januacely de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Paula Ferreira - 

OAB:OAB/MT 13.776, Douglas Diego de Paula Ferreira - 

OAB:21997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Em que pese demonstrado em um primeiro momento a posse mansa 

pelos documentos acostados aos autos, há dúvidas quanto o receio de 

injusta moléstia, haja vista o lapso temporal decorrido até o presente 

momento, sem mais “incômodos”, aos menos, documentados nos autos. 

Por assim entender, vê-se que a documentação apresentada com inicial, 

por si só, não se mostra suficiente para autorizar o almejado 

pronunciamento judicial, motivo pelo qual, seguindo determinação da 
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egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 

1.196 da CNGC, DESIGNO audiência de justificação prévia para o dia 08 

DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 13H00, no propósito de a parte demandante 

demonstrar o preenchimento dos requisitos descritos no artigo 932 do CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47762 Nr: 2844-85.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Processo n.º 2844-85.2017.811.0052 – Código: 47762

Vistos etc.,

Diante da manifestação Ministerial (Ref. 12 e 23), DESIGNO a audiência de 

instrução em continuação para o dia 07 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 

16H00MIN, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas 

nos autos.

Ademais, defiro o petitório da defesa (Ref. 16) e DETERMINO o 

desentranhamento da peça acostada aos autos à Ref. 15.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47907 Nr: 2894-14.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 .... Quanto ao mérito, no caso dos autos, verifico que não deve prosperar 

os argumentos formulados pela defesa. Isto porque as provas até então 

amealhadas não são suficientes, ao menos neste momento, para 

atendimento do pleito, devendo ser aguardada a continuação da ação 

penal com a consequente audiência de instrução para uma análise mais 

acurada da tese sustentada. Assim, pelos fundamentos supracitados, 

deixo de acolher, ao menos nessa fase, a causa que seria óbice ao 

prosseguimento da ação penal, aventadas pela Defesa. Desta feita, 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 30 DE JANEIRO DE 2018, ÀS 

14H00MIN, oportunidade em que se procederá à tomada de declarações 

dos ofendidos, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como o esclarecimento dos peritos, acareações e 

reconhecimento de pessoas e coisas, se houver, consoante o art. 410 e 

art. 411 do CPP. ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver 

testemunhas residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas 

através de Carta Precatória.OFICIE-SE o diretor da Cadeia Pública Local, 

dando ciência da audiência designada para que conduza o réu à aludida 

solenidade. Não sendo possível, EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca 

de Araputanga, para que se proceda com o interrogatório do réu. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com URGÊNCIA.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-15.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI MENDES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010382-15.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: IRANI MENDES DE JESUS 

Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. RIO BRANCO, 8 de janeiro de 2018. 

Senhor(a): REQUERENTE: IRANI MENDES DE JESUS. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante de 

pagamento juntado ao Id. 11213130, no processo acima indicado. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010383-97.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010383-97.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: CRISTIANO ALVES DE 

FARIAS Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. RIO BRANCO, 8 de janeiro 

de 2018. Senhor(a): REQUERENTE: CRISTIANO ALVES DE FARIAS . 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante 

de pagamento juntado ao Id. 11213193, no processo acima indicado. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-68.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010372-68.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: MARILIA PEREIRA Parte 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. RIO BRANCO, 8 de janeiro de 2018. 

Senhor(a): REQUERENTE: MARILIA PEREIRA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante de pagamento juntado 

ao Id. 11213257, no processo acima indicado Atenciosamente, SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - 

TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-29.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CORDEIRO CLEMENTINO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010394-29.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: ALAN CORDEIRO 

CLEMENTINO EIRELI - ME Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. RIO 

BRANCO, 8 de janeiro de 2018. Senhor(a): REQUERENTE: ALAN 

CORDEIRO CLEMENTINO EIRELI - ME. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar acerca do comprovante de pagamento juntado ao Id. 

11213320, no processo acima indicado. Atenciosamente, SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - 

TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010385-67.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETI RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010385-67.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: IVONETI RODRIGUES DE 

JESUS Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. RIO BRANCO, 8 de janeiro de 

2018. Senhor(a): REQUERENTE: IVONETI RODRIGUES DE JESUS . Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante de 

pagamento juntado ao Id. 11213456, no processo acima indicado 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-76.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIGIANE SANTOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1000024-76.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.124,40; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: MARIA LIGIANE SANTOS 

BATISTA Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. RIO BRANCO, 9 de janeiro 

de 2018. Senhor(a): REQUERENTE: MARIA LIGIANE SANTOS BATISTA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante 

de pagamento juntado ao Id. 11256638, no processo acima indicado 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-79.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIO EVANGELISTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010089-79.2015.8.11.0052; Valor causa: R$ 

31.520,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: GEZIO EVANGELISTA 

SANTANA Parte REQUERIDO: VIVO S.A. RIO BRANCO, 9 de janeiro de 

2018. Senhor(a): REQUERENTE: GEZIO EVANGELISTA SANTANA. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante 

de pagamento juntado aos Ids. 10710987/10710989, nos autos acima 

mencionados, sob pena de concordância tácita. Atenciosamente, SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-44.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GRACILIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 RIO BRANCO Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, para a parte requerida efetuar o 

pagamento do valor da condenação. MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010389-07.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO B. SILVEIRA EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010389-07.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Parte REQUERENTE: LEANDRO B. SILVEIRA EIRELI - EPP Parte 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. RIO BRANCO, 9 de janeiro de 2018. 

Senhor(a): REQUERIDO: TIM CELULAR 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 

carta, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor da 

condenação ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa 

de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de 

Processo Civil, assim a decisão judicial transitada em julgado poderá ser 

levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário? NCPC, art. 517. Despacho/Decisão: (Sentença 

anexa) Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000221-31.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LIL PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DE PAZ E NOTAS DE COXIPO DA PONTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 9 de janeiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - MT0021373A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000221-31.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

19.677,56; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-83.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVESTRE DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA & BDINE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 9 de janeiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/02/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000224-83.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 19.806,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-68.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 9 de janeiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/03/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000225-68.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 19.238,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-36.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DENILZA JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 9 de janeiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/03/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000005-36.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 19.160,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-81.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 9 de janeiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - MT22398/O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/03/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000002-81.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-38.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENCEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 9 de janeiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - MT0015715S A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/03/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000130-38.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-58.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS CARDOSO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 11 de janeiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - MT22398/O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/03/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000010-58.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

38.160,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-43.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PEREIRA DE MOURA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 11 de janeiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/03/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000011-43.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 29.682,43; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-28.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PEREIRA DE MOURA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 11 de janeiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/03/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000012-28.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 25.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-95.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 11 de janeiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - 

MT0021711A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/03/2018 Hora: 09:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000014-95.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

10.268,80; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-38.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RIBEIRO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010083-38.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: GERALDO RIBEIRO MARQUES 

Parte REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A RIO BRANCO, 12 de janeiro de 2018. Senhor(a): 

REQUERENTE: GERALDO RIBEIRO MARQUES Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da inconsistência nos dados bancários 
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fornecidos para crédito, (Id. 11328766) no processo acima indicado. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-74.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RIOLIPTO MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010391-74.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: RIOLIPTO MADEIRAS LTDA - 

ME Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. RIO BRANCO, 12 de janeiro de 

2018. Senhor(a): REQUERENTE: RIOLIPTO MADEIRAS LTDA - ME. Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante de 

pagamento juntado ao Id. 11292631, no processo acima indicado 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000121-76.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OLECIR VIANA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1000121-76.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

5.915,02; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte 

REQUERENTE: OLECIR VIANA BONFIM Parte REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A RIO BRANCO, 15 de janeiro de 2018. Senhor(a): 

REQUERENTE: OLECIR VIANA BONFIM Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar acerca da certidão juntada ao Id. 11350592, no 

processo acima indicado Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, 

S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 

32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-59.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE APARECIDO ALVES TIROLLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1000051-59.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: DIONE APARECIDO ALVES 

TIROLLE Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. RIO BRANCO, 16 de janeiro 

de 2018. Senhor(a): REQUERENTE: DIONE APARECIDO ALVES TIROLLE. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, acerca do comprovante 

de pagamento juntado ao Id. 11344141, no processo acima indicado. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-87.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO BARBOZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010416-87.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: SILVANIO BARBOZA DE 

SOUZA Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. RIO BRANCO, 16 de janeiro 

de 2018. Senhor(a): REQUERENTE: SILVANIO BARBOZA DE SOUZA. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante 

de pagamento juntado ao Id. 11344162, no processo acima indicado. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000152-96.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

Ofício nº 004/2018 Rio Branco - MT , 16 de janeiro de 2018. Senhor 

Procurador: Nos termos do Art. 535 § 3º inciso II do NCPC, em virtude de 

sentença transitada em julgado, proferida nos autos de nº 

1000152-96.2017.8.11.0052, que tem com parte exequente André da 

Conceição Paiva em desfavor do Estado de Mato Grosso, REQUISITO O 

PAGAMENTO dos valores a seguir descritos em favor do Exequente 

André da Conceição Paiva, portador do CPF nº 012.454.791-56 que 

deverá ser efetuado por meio do recolhimento das guias pertinentes, 

sendo o valor liquido transferido via depósito judicial, com guia emitida no 

endereço eletrônico www.tjmt.jus.br>serviço>depositojudicial, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamentos adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro, devendo os respectivos 

comprovantes ser juntados aos autos tão logo ocorra a quitação. CREDOR 

PREVIDENCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO André da Conceição Paiva R$ 

0,00 0 16,69% R$ 1.341,60 R$ 6.698,25 Atenciosamente, Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Substituta AO ILMO SENHOR PATRICK DE ARAUJO 

AYALA MD. PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - 

TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-38.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RIBEIRO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010083-38.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: GERALDO RIBEIRO 

MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RIO BRANCO, 17 de janeiro de 2018. 

Senhor(a): REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, para CIÊNCIA da 

expedição do Alvará Eletronico n. 377135-0/2018, para querendo, se 

manifestar no prazo legal. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, 

S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 

32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-38.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RIBEIRO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010083-38.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: GERALDO RIBEIRO MARQUES 

Parte REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A RIO BRANCO, 17 de janeiro de 2018. Senhor(a): 

REQUERENTE: GERALDO RIBEIRO MARQUES Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para CIÊNCIA da 

expedição do Alvará Eletrônico n. 377135-0/2018, para querendo, se 

manifestar no prazo legal. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, 

S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 

32571295

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-77.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

K. H. R. X. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

LUILSON RAMOS LINO OAB - 003.890.351-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. A. I. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000205-77.2017.8.11.0052 REQUERENTE: KELVIN HENRIK RAMOS 

XAVIER REPRESENTANTE: LUILSON RAMOS LINO REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De proêmio, cumpre assinalar que a 

lide posta em discussão não exige maiores delongas. O requerente 

perseguia a condenação da Reclamada em indenização por danos morais 

e repetição de indébito, ocorreu que pugnou pela desistência do feito 

diante da competência territorial da demanda e, considerando que a 

desistência se deu antes da citação da parte contrária, não há que se 

falar em cerceamento de defesa, nos termos do art. 485, §4º do CPC/15. 

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência. Nesse diapasão, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do NCPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-50.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA DUQUE SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000071-50.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ELZIRA DUQUE SOARES 

PEREIRA REQUERIDO: AVIANCA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais e materiais proposta por ELZIRA DUQUE SOARES PEREIRA contra 

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A. A relação de consumo travada entre as 

partes onde deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor – CDC, 

tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e 

consumidor. E assim sendo, a responsabilidade da empresa aeroviária, 

prestadora do serviço de transporte, por eventual dano causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Ocorre, 

entretanto, que até apresente data a sua bagagem não foi restituída, fato 

incontroverso. Ao contrário, deixou à própria sorte o reclamante que, por 

diversas vezes, se viu em situação de estresses máximo. Esse 

comportamento odioso, de descaso com o consumidor, enseja a 

reparação da dor moral suportada injustamente pela parte afetada. 

Ademais, deve assumir os riscos inerentes à atividade econômica que 

explora empresarialmente, não sendo tolerável que repasse obstáculos no 

desempenho de sua atividade aos consumidores. O serviço de transporte 

aeroviário caracteriza concessão e gera a responsabilidade civil objetiva 

em caso de falha na sua prestação. Portanto, em razão do contrato, bem 

como, por ter a empresa recorrida responsabilidade objetiva, e não 

estando presentes as excludentes previstas no § 3º, do art. 14, do CDC, 

certo é o dever de indenizar o passageiro vitimado pelo extravio de sua 

bagagem. É inconteste que houve falha no serviço prestado pela empresa 

aérea, ora reclamada, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na 

esfera psíquica da parte reclamante, pois a espera foi excessiva para o 

recebimento das bagagens extraviadas. Nesse sentido já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça – STJ e, demais tribunais, em casos análogos: 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIAGEM DE VOLTA DO EXTERIOR. 

AVARIA E ATRASO NA ENTREGA DE BAGAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. 1 - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO 

CDC), MEDIDA EXCEPCIONAL, É CABÍVEL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, 

QUANDO HÁ VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. 

NÃO SE RELACIONA À SITUAÇÃO ECONÔMICA DESTE, MAS AO NÍVEL 

DE DIFICULDADE DELE EM OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

PERTINENTES À RELAÇÃO DE CONSUMO. 2 - O ATRASO NA ENTREGA 

DE BAGAGEM, EM VIAGEM DE VOLTA DO EXTERIOR, NÃO GERA 

APENAS SIMPLES ABORRECIMENTOS. CAUSA DESCONFORTO, 

INSEGURANÇA, ANGÚSTIA, AFETANDO A ESFERA ÍNTIMA DO INDIVÍDUO, 

COM DESCONFORTO EMOCIONAL QUE CARACTERIZA DANO MORAL, 

IMPONDO, EM CONSEQUÊNCIA, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 3 - NA 

FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LEVA-SE EM 

CONSIDERAÇÃO A REPERCUSSÃO NA ESFERA DO LESADO, O 

POTENCIAL ECONÔMICO SOCIAL DA PESSOA OBRIGADA E AS 

CIRCUNSTÂNCIAS E A EXTENSÃO DO EVENTO DANOSO. 4 - O DANO 

MATERIAL, QUE DEVE SER PROVADO, DIZ RESPEITO AO QUE A VÍTIMA 

EFETIVAMENTE PERDEU. 5 - APELAÇÃO PROVIDA EM P ARTE. (TJ-DF - 

APL: 887811420098070001 DF 0088781-14.2009.807.0001, Relator: JAIR 

SOARES, Data de Julgamento: 23/02/2011, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 03/03/2011, DJ-e Pág. 186). Ainda: PROVA - Documentos - 

Inexistência de tradução juramentada - Admissibilidade, em não havendo 

prejuízo para defesa que demonstrou compreender seu conteúdo - 

Inteligência do art 157doCód de Proc. Civil RESPONSABILIDADE CIVIL - 

Prestação de serviços de transporte aéreo - Entrega de bagagem 

avariada e com atraso - Extravio de parte de seu conteúdo - 

Responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados por defeito 

na prestação de serviços - Danos materiais - Exclusão, todavia, dos itens 
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cujo transporte em bagagem registrada era proibido - Inteligência dos art 

14 do Cod de Defesa do Consumidor, art 734 e parágrafo único do art 738 

do Cod Civil DANO MORAL - Redução para R$-5.000,00 - Inexistência de 

outro dano além do diretamente decorrente do atraso da bagagem e 

extravio de parte de seu conteúdo - Sentença de procedência reformada 

em parte - Apelação parcialmente provida. (TJ-SP - APL: 7299616200 SP, 

Relator: José Tarciso Beraldo, Data de Julgamento: 10/12/2008, 14ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2009). Por sua vez, 

no dano moral, a reparação não patrimonial surge no instante em que o ser 

humano suporta um constrangimento que, no caso em tela, não lhe era 

exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. A 

propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na 

vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio 

de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado 

em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, 

edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter 

Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Na situação descrita na inicial vislumbro situação 

em que possa caracterizar dano moral já que pela deficiente prestação do 

serviço de transporte aéreo trouxe prejuízos de ordem pessoal, material e 

moral ao reclamante. Ademais, não há necessidade para a caracterização 

do dano moral reflexos econômicos uma vez que, na espécie, foi atingido, 

em virtude da conduta da reclamada, um dos direitos da personalidade da 

autora, tendo ocorrido o sofrimento humano que rende ensejo à obrigação 

de indenizar. Por fim, o sentimento a autoestima também é merecedor de 

tutela jurídica. Portanto, não restam dúvidas acerca da existência da dor 

moral suportada pelo reclamante. Quanto ao precium doloris, não 

vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de acarretar o pleiteado. 

Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição do valor indenizatório 

na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, senão o genérico para 

os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao 

arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. 

Assim comprovado o abalo de crédito suportado pela autora, valendo-se 

dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição 

econômica da requerente e do primeiro requerido, arbitro a indenização 

por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando-se em conta a 

extensão do dano e as condições financeiras do requerente e requerido. 

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz 

que, não obstante, em cada caso, deve atender a repercussão econômica 

dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do 

ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na 

razoabilidade uma vez que a requerida continuou a manter a conduta ilícita 

sem se preocupar com o interesse social da norma e a paz social. 

Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da 

fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados 

na mesma forma praticada. Quanto ao pedido de danos materiais, vejo que 

a Reclamante faz prova, em parte, dos seus gastos por meio da juntada 

de faturas de cartão de crédito, e recibos de pagamento dos exames. Dá 

análise das faturas observa-se que restou demonstra a aquisição de 

produtos que somam a quantia de R$ 1.794,19 (mil setecentos e noventa e 

quatro reais e dezenove centavos) e o valor de R$ 278,40 (duzentos e 

setenta e oito reais e quarenta centavos) referente aos exames. Insta 

ressaltar que não restou demonstrado o valor dos pertencia a autora e do 

seu neto, face isso, esse produtos não foram inclusos no cálculo. Desse 

modo, deve ser restituído os valores apontados pela fatura do catão de 

crédito e pelos recibos juntados, que equivale a soma do valor de R$ 

2.075,59 (dois mil setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). 

Sobre a matéria, assim é a jurisprudência: Ementa: CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS EXTRAVIO DE BAGAGEM 

CONTEÚDO PROVA ESTIMADA DANO MATERIAL E MORAL QUANTUM 

DEBEATUR ADEQUAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. I- A 

reparação dos danos materiais, decorrentes do extravio de bagagem, 

dadas as peculiaridades envolvidas, não depende, com exclusividade, da 

demonstração cabal de cada item que a guarnecia. II- Por esta razão, a 

prova do conteúdo da bagagem se dá por estimativa, cabendo apenas ao 

magistrado, avaliar se, as pretensões deduzidas em juízo, guardam estrita 

consonância com as circunstâncias em que foi prestado o serviço. Para 

tal, inicialmente, podem ser levados em conta a inserção social do 

transportado, os objetivos da viagem e a distância percorrida. III- É ainda 

evidente que, o extravio de bagagem, além do dano material intrínseco, 

também configura dano moral. IV- Nestes casos, ademais, o quantum 

debeatur há de levar em conta, não só a extensão do dano, mas também a 

capacidade econômica das partes. (TJ/MT -1ª Turma Recursal - Recurso 

Cível Inominado nº 1777/11 - Rel.ª Dr.ª Serly Marcondes Alves - Data 

Julgamento: 05/10/11). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido da reclamante em 

face da reclamada para CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento, 

a título de dano material, no valor de R$ 2.075,59 (dois mil setenta e cinco 

reais e cinquenta e nove centavos), a ser acrescido de correção pelo 

INPC e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; CONDENAR a 

reclamada a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1,0%, ao mês, a 

partir da citação, tudo corrigido pelo IGP-M, a partir da sentença. Preclusa 

a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora 

no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, do CPC/2015, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. 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 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. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000049-89.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LUCIO PEREIRA (AUTOR)

FLAVIANO DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS OAB - RO3262-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PAULO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000049-89.2017.8.11.0052 AUTOR: GERALDO LUCIO PEREIRA, 

FLAVIANO DA SILVA PEREIRA RÉU: ADRIANO PAULO DE SOUZA Vistos. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

De pronto, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, desta forma, havendo autocomposição entre 

as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO 

a autocomposição (id. 11000058) em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e 

após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-23.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Numero do Processo: 

8010138-23.2015.8.11.0052 REQUERENTE: MARCELO BARROSO VIARO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a parte contrária para que, 

querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-52.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA BOASCIVIS ALVES PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (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 RIO BRANCO DECISÃO Numero do Processo: 

8010095-52.2016.8.11.0052 REQUERENTE: SAMARA BOASCIVIS ALVES 

PIMENTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Considerando o 

petitório de evento nº 11006893, e ante ao fato do digno (a) advogado (a) 

possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor depositado em evento de n.º 10905356, 

observando a conta bancária ora informada e o montante devido. 

EXPEÇA-SE o competente Alvará. Em seguida, não sendo nada requerido 

pelas partes, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. Caso 

contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-50.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDALVA LAET DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (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 RIO BRANCO DESPACHO Numero do Processo: 

8010218-50.2016.8.11.0052 REQUERENTE: MARIDALVA LAET DE ABREU 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a parte contrária para que, 

querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-45.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LENILCE RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Numero do Processo: 

1000039-45.2017.8.11.0052 REQUERENTE: LENILCE RODRIGUES 

BARBOSA REQUERIDO: LOJAO DOS MOVEIS LTDA Vistos, etc. Em 

atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a parte 

contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-19.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELENE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (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 RIO BRANCO DESPACHO Numero do Processo: 

8010136-19.2016.8.11.0052 REQUERENTE: MARIA CELENE ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Em atenção 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-92.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA BARRETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

PORTAL DA EDUCACAO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Numero do Processo: 

1000010-92.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ANDRESSA BARRETO DE 

SOUZA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME, PORTAL DA 

EDUCACAO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. Vistos, etc. Em atenção 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-90.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUCIA PREISIGKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

ABILIO DIAMANTINO FRANCISCO BOGADO OAB - SP0145430A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Numero do Processo: 

8010280-90.2016.8.11.0052 REQUERENTE: SONIA LUCIA PREISIGKE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., ACE SEGURADORA S.A. Vistos, 

etc. Em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, INTIME-SE 

a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-71.2016.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI MILITAO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/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 RIO BRANCO DESPACHO Numero do Processo: 

8010333-71.2016.8.11.0052 REQUERENTE: JURANDI MILITAO DA ROCHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a parte contrária para que, 

querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Rio Branco-MT, 05 de 

dezembro de 2017. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-05.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Numero do Processo: 

1000074-05.2017.8.11.0052 REQUERENTE: WALMIR DE JESUS FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Em atenção aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-62.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ROCHA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J F XAVIER GARCIA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 18 de janeiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/02/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000206-62.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 21.408,58; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-46.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA MARIA DE JESUS BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 18 de janeiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/01/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000220-46.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-26.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON SEBASTIAO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000189-26.2017.8.11.0052 REQUERENTE: EDMILSON SEBASTIAO NUNES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. Ao arquivo, com baixa.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78723 Nr: 4384-34.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGP, EDGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, em cumprimento a decisão de Ref. 4, proferida na data de 

14/12/2017, neste feito, fica designada audiência de Conciliação a 

realizar-se nesta Comarca, sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo 

Antonio ao lado Prefeitura Municipal, no dia 27 DE FEVEREIRO DE 2018, às 

14:00 horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68155 Nr: 1869-60.2016.811.0032

 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: Cândido Benedito do Bondespacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:15, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57702 Nr: 1731-64.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Nunes Norberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para manifestar sobre a pericia de 

ref:61, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67513 Nr: 1535-26.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 23455-O, JULIO SILO DA CONÇEICÃO FILHO - 

OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:29, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68321 Nr: 1951-91.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseh Pedro Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisandra Quellen de Souza - 

OAB:18213, Jackson F. Coleta Coutinho - OAB:OAB/MT 9172-B, José 

Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:OAB/MT 12.009, Jose eduardo 

vitalino Coelho - OAB:18440

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifstar sobre a petição e documentos 

de ref:40, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 70637 Nr: 151-91.2017.811.0032

 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): Elias Bispo de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, Dr.Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15.304, Fabricio Costa Teixeira de Oliveira - OAB:MT 21.274, 

Flavia Conceição da Silva Stabilito Albues - OAB:4266/RO, Márcio 

Sales de Freitas - OAB:7.888, Silmara Enore de Moraes Cortez - 

OAB:19249

 Vistos e etc...

Recebo o recurso defensivo por ser tempestivo, vistas a defesa para que 

apresente suas razões no prazo legal, após ao MP e depois remeta-se ao 

TJMT.

No mais, considerando a justificativa de ausência da jurada, revogo a 

multa anteriormente aplicada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78191 Nr: 4131-46.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:9, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56427 Nr: 1088-09.2014.811.0032

 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): Alessandro Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 Certifico que nesta data promovi o cadastro do advogado de petição de 

ref:72, bem como, reitero a intimação da decisão de ref:68, para 

manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 75331 Nr: 2551-78.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Almeida de Arruda, GAADR, GADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA, 

JOÃO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO, Paulo Henrique Amorim da Rosa, 

Beatriz Amorim Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc....

 Recebo a inicial eis que presentes os requisitos legais.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Postergo a análise da tutela antecipada para após a apresentação da 

contestação.

Cite-se o réu para comparecer em audiência de conciliação a ser 

designada conforme pauta do conciliador habilitado, observando o prazo 

do Art. 334 do NCPC.

Conste no mandado de citação as observações dos §5° e 8° e 9° e 10° do 

artigo supra.

Conste também que o prazo para apresentação da contestação se iniciará 

a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60594 Nr: 850-53.2015.811.0032

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDRIELY APARECIDA MACEDO DA SILVA, Kenia 

Macedo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adi Perdrosa de Almeida - 

OAB:7951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo do edital de ref:41, sem qualquer 

manifestação por parte do requerido. Nos termos do Provimento 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor para 

manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62385 Nr: 1573-72.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Juscelino Borges Lara Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlene Joana de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO EURIPEDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:18049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Considerando o lapso temporal do último andamento, intime-se o autor para 

manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65623 Nr: 714-22.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.,

 Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes.

No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a 

homologação da transação celebrada nos autos.

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória.

 Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos.

Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado

Expeça-se o necessário.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 69013 Nr: 2289-65.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enevail Gonçalo da Silva, Adão Agostinho de 

Almeida, Arilson Marcos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO MENDES 

DA SILVA - OAB:12433, Emerson Flávio de Andrade - OAB:6730/0, 

Nadja Bairros Martins - OAB:21491-0, ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Vistos e etc...

Trata-se de recurso em sentido estrito apresentado pelo MP às fls. 

428/441, em face da decisão proferida durante a audiência instrutória, que 

revogou a prisão preventiva do réu Arilson Marcos de Arruda, requerendo 

seja realizado juízo de retratação, para restabelecer os efeitos da prisão 

preventiva.

A defesa se manifestou contrário ao pedido.

DECIDO

De plano percebo que o pedido ministerial não merece acolhimento, em 

especial porque na audiência de instrução e julgamento restou 

demonstrado à ausência dos requisitos da custódia preventiva, em 

especial pela falta de indícios de participação do requerido. No entanto, 

para o MP ter ciência de tal fato teria que ter comparecido a referida 

audiência de instrução e julgamento o que não ocorreu na espécie, logo, o 

mesmo não tem ciência das provas produzidas, sendo, portanto, recurso 

manifestamente improcedente.

Pelo exposto, mantenho a decisão que revogou a prisão preventiva do réu 

Arilson Marcos de Arruda, e determino a remessa do presente recurso 

para o E.TJMT.

No mais, vistas a defesa para apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 69403 Nr: 2456-82.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ortiz Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Seguindo, ante a 

necessidade de realização de prova pericial, desde já, NOMEIO a médica 

SORAYA KAFFASHI SOARES CASTRO, CRM/MT 2311, para realização de 

pericia médica, independente de termo de compromisso, que deverá 

responder os quesitos formulados pelas partes, informando a Secretaria 

Judicial data e horário que terá início a produção de prova, nos termos dos 

artigos 466 e 474, devendo ser informado com, no mínimo 30 (trinta) dias 

de antecedência.  Cumpra a Secretar ia  as seguintes 

providências:a)Proceda-se com cadastramento do profissional 

nomeado;b)Intime-se a parte requerente no endereço de fl. 01, por meio do 

patrono subscritor da peça exordial, sobre o teor da presente decisão, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os quesitos a 

serem respondidos no laudo médico pericial;c)Proceda-se à citação do 

Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004), conforme Convênio nº 09/2009, firmado 

entre a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso e o Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso. Na oportunidade, intime-se a ré para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os quesitos a serem respondidos 

no laudo médico pericial;d)Intime-se a perita, SORAYA KAFFASHI 

SOARES CASTRO, nomeada de seu encargo, cientificando que, caso 

aceite o encargo, deverá designar data para a perícia, devendo comunicar 

este Juízo com 15 (quinze) dias de antecedência, para que possam ser 

efetuadas as intimações necessárias. Fica desde já arbitrado os 

honorários periciais no valor de R$ R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de 

honorários periciais;e)Intime-se a parte requerente que deverá se 

apresentar para perícia na data designada portando todos os seus 

exames;f)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65203 Nr: 570-48.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pery Taborelli da Silva Filho, Reinaldo Ferreira 

de Almeida, Vanessa dos Souza, Shirley Barbosa da Silva Cáceres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT, vanderlei chilante - OAB:3533-A

 Vistos.

Designo audiência para inquirição da testemunha PLINIO DE MORAES 

GOMES, para o dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2018, às 15h30min.
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Intime-se.

Informe ao juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como a 

data da designação da audiência.

Dê ciência ao representante do Ministério Público.

As providências.

A fim de dar celeridade processual, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE 

MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65957 Nr: 854-56.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Diante das informações prestadas pelo requerente, defiro a citação por 

hora certa, devendo os oficiais de justiça dessa comarca proceder o 

necessário para a localização da requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66745 Nr: 1153-33.2016.811.0032

 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: JCNM, JNR(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada pelos requerentes, pelos argumentos 

expostos na prefacial.

Instada à manifestação, a parte requerente manteve-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide, pelo abandono de causa. Assim, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente, intimada 

pessoalmente, não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...).É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pelo requerente, à luz do art. 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 70972 Nr: 306-94.2017.811.0032

 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): RNMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação proposta pelo demandante em face do demandado.

Posteriormente, a parte requerente postulou pela extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do expresso pedido da parte requerente, mister a extinção deste 

processo face à desistência.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pela autora em face do requerido, à luz do art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pelo autor.

Deixo de determinar a expedição de ofícios tendo em vista a ausência de 

restrição nesse processo.

 Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 72707 Nr: 1230-08.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceci Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL ROSARIO OESTE/MT, 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Loise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT 16.691-A, Rainer Rereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - OAB:54285

 Vistos e etc...

Digam as partes no prazo de 15 dias, se tem interesse na produção de 

outra prova, caso requeiram tal providência que justifiquem a necessidade 

de tal medida, ressalto que pedidos protelatórios serão rejeitados (Art. 370 

Parágrafo único NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 73583 Nr: 1737-66.2017.811.0032

 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: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação proposta pelo demandante em face do demandado.

Posteriormente, a parte requerente postulou pela extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do expresso pedido da parte requerente, mister a extinção deste 

processo face à desistência.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pela autora em face do requerido, à luz do art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pelo autor.

Deixo de determinar a expedição de ofícios tendo em vista a ausência de 

restrição nesse processo.

 Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78627 Nr: 4323-76.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzita Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Isto posto, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela requerida na 

inicial, mormente porque, não há, neste instante, informação seguras 

acerca do pleito liminar.4. Cumpra a Secretaria, com urgência, as 

seguintes providências:a) Remetam-se os autos à conciliadora, com o 

escopo de que designe e realize audiência de conciliação no presente 

feito;b) Intime-se a parte autora sobre o teor desta decisão, bem como 

para comparecer na audiência de conciliação a ser designada pela 

conciliadora, importando a sua ausência em extinção e arquivamento do 

processo;c) Designada a data da audiência de conciliação, proceda-se a 

citação da parte requerida para que compareça na audiência, 

acompanhada de seu procurador, constando que o prazo de 15 (quinze) 

dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da 

data da realização da audiência de conciliação;d) Advirtam-se as partes 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora ou dos 

requeridos 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.e) Atente-se a Secretaria e o Senhor Oficial de 

Justiça o cumprimento do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil no 

que tange a citação dos Requeridos com 20 (vinte) dias de antecedência 

da audiência designada;f) Cientifique-se o representante do Ministério 

Público;g) Após, conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78627 Nr: 4323-76.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzita Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, fica desiginada a audiência para dia 

30/01/2018, às 17:00, no Fórum da Comarca de Rosário Oeste; ASSIM, 

com base na legislação vigente e Perovimento nº 56/2007 CGJ/TJMT, 

impulsiono para INTIMAR A PARTE AUTORA e, para secretaria expedir 

MANDADO DE CITAÇÃO da parte REQUERIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52825 Nr: 930-85.2013.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Cezar de Jesus Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Piragine - 

OAB:17210-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fls. 189, redesigno audiência de instrução para 

o dia 10 de abril de 2018, às 16:00 horas.

Intimem-se as partes para comparecimento, acompanhadas de seus 

respectivos patronos e testemunhas arroladas.

 Ademais, defiro o pleito de fls. 190.

Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53827 Nr: 1918-09.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Martinha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor contido na certidão de fls. 74, redesigno o dia 

18/04/2018, às 16:00 horas para realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 Intimem-se as partes para comparecimento, acompanhadas de seus 

patronos.

Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55431 Nr: 410-91.2014.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAVSOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNdAL-, NNdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Victor Farias de Castro - 

OAB:OAB/MT 17.609, José Henrique da Silva Vigo - OAB:OAB/MT 

17.074-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481, Vanessa 

Rocha de Oliveira - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida na presente 

ação movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE 

– MT em face de NN DE ALMEIDA LANCHONETE ME e NOILSON 

NORBERTO DE ALMEIDA BANCO ITAUCARD S/A., o que faço com 

fundamento no artigo 487, inc. I e art. 490, do Código de Processo Civil, 

declarando rescindido o contrato pactuado entre as partes e consolidando 

nas mãos da parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do 

bem, a saber: GM Montana Flex Power Conquest, Cor Vermelha, marca 

Chevrolet, Ano 2005, Chassi 9BGXL80005C198977, Renavam 849684501, 

Placa KAC 5383, alienado fiduciariamente em contrato de financiamento 

n.B30530127-4, sendo facultada a venda pela parte autora devendo, em 

tal caso, aplicar o preço adquirido no pagamento de seu crédito e das 

despesas decorrentes e entregar à parte ré o saldo apurado, se 

houver.Por consequência, condeno a parte Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, face à natureza e 

simplicidade da causa, também do trabalho, zelo e diligência do 

profissional (art. 85, § 2º, inc. III e IV, do CPC). Cumpram-se as 

disposições pertinentes ao Código de Normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57222 Nr: 1486-53.2014.811.0032

 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: Milton Xavier Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Cândido da Silva, FREDERICO 

GUILHERME DE MOURA MULLER, RODOLFO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestar sobre a carta precatoria 

juntada em ref:70, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57718 Nr: 1735-04.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo dos Anjos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17092

 Vistos.

Tendo em vista que, segundo cálculo de pena de fl. 417, o recuperando já 

faz jus à progressão de regime, designo audiência admonitória para o dia 

31 (trinta e um) de janeiro de 2018, às 17h30min.

3. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

(a) Proceda-se novo cálculo de liquidação de pena, considerando o lapso 

temporal entre o último realizado;

(b) Intime-se o(a) recuperando(a) para que compareça na solenidade 

processual designada, devidamente acompanhado de advogado;

(c) Cientifiquem-se os representantes do Ministério Público Estadual e da 

Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58117 Nr: 2028-71.2014.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ItauCard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONILDES JORDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, e com fulcro no art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei 

911/69, consolido nas mãos do autor a posse e domínio plenos e 

exclusivos do veículo identificado na inicial, ficando o credor fiduciário 

autorizado a realizar a venda extrajudicial da coisa.Condeno o réu ao 

pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro na forma do 

Provimento 42/08/CGJ.Transitada em julgado, observadas as formalidades 

legais e efetuado o pagamento das custas, eventualmente devidas, 

arquivem-se.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62716 Nr: 1691-48.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcela Marynara Mantelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, e com fulcro no art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei 

911/69, consolido nas mãos do autor a posse e domínio plenos e 

exclusivos do veículo identificado na inicial, ficando o credor fiduciário 

autorizado a realizar a venda extrajudicial da coisa.Condeno o réu ao 

pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro na forma do 

Provimento 42/08/CGJ.Transitada em julgado, observadas as formalidades 

legais e efetuado o pagamento das custas, eventualmente devidas, 

arquivem-se.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63593 Nr: 2022-30.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira das Graças Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de sentença intentada por Jandira das 

Graças Silva em face do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, 

ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução à p. 31pdf, determinou-se a citação do executado 

para, querendo, opor embargos.

À p. 37/43pdf, o INSS apresentou impugnação e arguiu o excesso de 

execução.

 Instado a se manifestar a exequente manifestou concordância com os 

cálculos apresentados pelo INSS requerendo a sua homologação e 

expedição do RPV.

É, em síntese, relatório do necessário.

Decido.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referentes ao valor exequendo, 

apresentados pela parte requerida à p. 44/45pdf, e EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, 

inciso III, “b” e 490,c/c artigo 924, II, ambos do CPC.

Após o transito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal (CPC, artigo 910,§ 1º e rt. 

100, § 1ºe 2º, da CF), observando0-se o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

Após o cumprimento integral da presente sentença ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64726 Nr: 375-63.2016.811.0032

 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: PAULO FERNANDO MUHLBAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Designo AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA para 07 (SETE) DE 

FEVEREIRO DE 2018, ÀS 13H30MIN.

Intimem-se as partes para comparecerem à solenidade.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68491 Nr: 2042-84.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pery Taborelli da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Marcelo Coelho - 

OAB:OAB/MT 5950-A

 Vistos.

Diante da informação de que o patrono do acusado não poderá 

comparecer na solenidade processual designada, em virtude de ter 

viagem agendada para a presente data, DESIGNO a audiência para 

inquirição das testemunhas EUNICE SENIZ DE SOUZA ZARK, JANE 

MARCIA TALARICO, PLINIO DE MORAES GOMES e INÊS DE FÁTIMA 

CERUTE, para o dia 18 (dezoito) de abril de 2018, às 16h30min.

Renovem-se as intimações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68932 Nr: 2245-46.2016.811.0032

 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 e Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos César de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Shulze - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Martins Pereira 
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Junior - OAB:

 Vistos e etc...

Defiro a substituição requerida, expeça-se o necessário e cumpra-se a 

liminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 69013 Nr: 2289-65.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enevail Gonçalo da Silva, Adão Agostinho de 

Almeida, Arilson Marcos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO MENDES 

DA SILVA - OAB:12433, Emerson Flávio de Andrade - OAB:6730/0, 

Nadja Bairros Martins - OAB:21491-0, ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, e decisão de ref:226, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa, para apresentar 

as alegações finias no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 74002 Nr: 1961-04.2017.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Deus Nunes, Odenete Maria Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucilene Joaquim Cosme Nunes, Juliana Cosme 

Nunes Domingos, Jussara Cosme Domingos, Juciane Cosme Nunes 

Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, por 

considerar que a documentação acostada aos autos é insuficiente para a 

comprovação da hipossuficiência.

Diante disso, faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78539 Nr: 4274-35.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suéllen Pulquerio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Isto posto, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela requerida na 

inicial, mormente porque, não há, neste instante, informação seguras 

acerca do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão 

do benefício de auxílio reclusão.Cite-se e intime-se a Autarquia 

Previdenciária com o envio dos autos à sua procuradoria, para apresentar 

contestação, no prazo legal.Após, intime-se a parte autora por seu 

advogado, para que, caso queira, impugnar a contestação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78600 Nr: 4305-55.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Bispo Medeiros, Luciana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Rodrigues - 

OAB:16860

 Vistos.

Atento à finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição da 

ré LUCIANA DA SILVA, oitiva da vítima LORAYNE VITÓRIA GUIA MENDES 

e da testemunha KARINE APARECIDA DA SILVA MENDES, para o dia 08 

(oito) de fevereiro de 2018, às 13h30min.

Intime-se.

Informe ao juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como a 

data da designação da audiência.

Dê ciência ao representante do Ministério Público.

As providências.

A fim de dar celeridade processual, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE 

MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78904 Nr: 4463-13.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Seguindo, ante a 

necessidade de realização de prova pericial, desde já, NOMEIO a médica 

SORAYA KAFFASHI SOARES CASTRO, CRM/MT 2311, para realização de 

pericia médica, independente de termo de compromisso, que deverá 

responder os quesitos formulados pelas partes, informando a Secretaria 

Judicial data e horário que terá início a produção de prova, nos termos dos 

artigos 466 e 474, devendo ser informado com, no mínimo 30 (trinta) dias 

de  an tecedênc ia . C u m p r a  a  S e c r e t a r i a  a s  s e g u i n t e s 

providências:a)Proceda-se com cadastramento do profissional 

nomeado;b)Intime-se a parte requerente no endereço de fl. 01, por meio do 

patrono subscritor da peça exordial, sobre o teor da presente decisão, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os quesitos a 

serem respondidos no laudo médico pericial;c)Proceda-se à citação do 

Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004), conforme Convênio nº 09/2009, firmado 

entre a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso e o Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso. Na oportunidade, intime-se a ré para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os quesitos a serem respondidos 

no laudo médico pericial;d)Intime-se a perita, SORAYA KAFFASHI 

SOARES CASTRO, nomeada de seu encargo, cientificando que, caso 

aceite o encargo, deverá designar data para a perícia, devendo comunicar 

este Juízo com 15 (quinze) dias de antecedência, para que possam ser 

efetuadas as intimações necessárias. Fica desde já arbitrado os 

honorários periciais no valor de R$ R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de 

honorários periciais;e)Intime-se a parte requerente que deverá se 

apresentar para perícia na data designada portando todos os seus 

exames;f)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51583 Nr: 1738-27.2012.811.0032

 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: Pedro Domingues Zequini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivoni Carneiro de Moraes, Dircea Carolina Bozz 

de Moraes, Agropecuária Cuiabá Bonito, Intermat-Instituto de Terras de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo de Paula Ferreira Junior - 

OAB:OAB/SP 215.791, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARME LÚCIA COUTINHO 

BARBOSA BERTOLINI - OAB:11.079 OAB/MT, ELDER COSTA 

JACARANDÁ - OAB:12.597 OAB/MT, Everton José Pacheco Sampaio 
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- OAB:5776, GLÁUCIO ANTONIO DE LIMA - OAB:11.992 OAB/MT, IZA 

KAROL GOMES ALMEIDA - OAB:11.315-A OAB/MT, LUIZ CARLOS 

FANAIA DE ALMEIDA - OAB:13.320 OAB/MT, LUIZ GILBERTO 

CASTELO ALVES - OAB:15.450 OAB/MT, MARIANA MENDES 

MONTEIRO DA SILVA - OAB:11.756 OAB/MT, Procuradoria Geral do 

Estado de MT - PGE (JUDICIAL) - OAB:

 Vistos, etc.

 Defiro o pleito de fls. 355/359 na forma requerida, razão pela qual designo 

audiência de justificação para o dia 07/02/2018 às 14h00min.

Intimem-se as partes para comparecerem à solenidade, acompanhados de 

seus patronos e respectivas testemunhas.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59507 Nr: 407-05.2015.811.0032

 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: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:OAB/MT 12.880, 

Jayme Ferreira da Fonsesa Neto - OAB:270.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro a substituição requerida, anote-se, ao autor para dar andamento no 

feito no prazo legal sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62219 Nr: 1498-33.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON BERTULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:OAB/SP 

84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, e com fulcro no art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei 

911/69, consolido nas mãos do autor a posse e domínio plenos e 

exclusivos do veículo identificado na inicial, ficando o credor fiduciário 

autorizado a realizar a venda extrajudicial da coisa.Condeno o réu ao 

pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro na forma do 

Provimento 42/08/CGJ.Transitada em julgado, observadas as formalidades 

legais e efetuado o pagamento das custas, eventualmente devidas, 

arquivem-se.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66090 Nr: 905-67.2016.811.0032

 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: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 Vistos e etc...

Indefiro os benefícios da justiça gratuita requerido pelo réu tendo em vista 

a ausência de comprovação.

No mais, intime-se o autor para dar andamento no feito no prazo legal sob 

pena de extinção por presunção de desistência.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68784 Nr: 2175-29.2016.811.0032

 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: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Luiza Antunes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ANAI ANGULO - 

OAB:19028/O

 Vistos etc.

Cuida-se de ação proposta pelo demandante em face do demandado.

Posteriormente, a parte requerente postulou pela extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do expresso pedido da parte requerente, mister a extinção deste 

processo face à desistência.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pela autora em face do requerido, à luz do art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Sem Custas e honorários advocatícios pendentes.

 Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 73241 Nr: 1533-22.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nélia Haddad, Maria Carmen Haddad Santini, Luiz 

Santini Filho, Valdir Haddad, Jamil Haddad Filho, Fabiana Leme Monteiro 

Haddad, Selma dos Reis Haddad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferrero Arévalo, Paula Mikeli Guadanhim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:6565, Teodoro de Filippo - OAB:OAB/SP 96.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE OLIVEIRA 

MARTINS - OAB:221127

 Vistos.

Suspendo o cumprimento da sentença proferida em sede de Embargos de 

Declaração às fls. 411/412.

Intime-se a parte requerente para que, no prazo improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas, se manifeste quanto ao pedido de prazo para 

desocupação voluntária de área, formulado pelo requerido às fls. 422/423.

Após, tornem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 75331 Nr: 2551-78.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Almeida de Arruda, GAADR, GADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA, 

JOÃO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO, Paulo Henrique Amorim da Rosa, 

Beatriz Amorim Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme determinação do MM JUIZ, ref 11, 

fica designada a audiência de conciliação para o dia 27/02/2018, às 15:30 

hs, no Fórum da Comarca de Rosário Oeste.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-26.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 04 de Abril de 2018, às 16:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-72.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRYZ CRYSTINA NERY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 04 de Abril de 2018, às 17:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-57.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 04 de Abril de 2018, às 17:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-07.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIMIANO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA RAMOS OAB - MT2465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que tendo em vista a data designada de 28/03/2018, para a 

Audiência de Conciliação ser Ponto Facultativo (Paixão de Cristo), tendo 

amparo pelo Artigo 62,caput e inciso II, da Lei n° 5.010, de 30 de maio de 

1966, as Audiências marcadas para essa data fica Redesignada para o 

dia 11/04/2018, as 13:00hras. Assim, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e 

horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-89.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON BASILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA RAMOS OAB - MT2465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que tendo em vista a data designada de 28/03/2018, para a 

Audiência de Conciliação ser Ponto Facultativo (Paixão de Cristo), tendo 

amparo pelo Artigo 62,caput e inciso II, da Lei n° 5.010, de 30 de maio de 

1966, as Audiências marcadas para essa data fica Redesignada para o 

dia 11/04/2018, as 13:30hras. Assim, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes requqerente/requerida a tomar ciência quanto a data e 

horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-74.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA RAMOS OAB - MT2465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que tendo em vista a data designada de 28/03/2018, para a 

Audiência de Conciliação ser Ponto Facultativo (Paixão de Cristo), tendo 

amparo pelo Artigo 62,caput e inciso II, da Lei n° 5.010, de 30 de maio de 

1966, as Audiências marcadas para essa data fica Redesignada para o 

dia 11/04/2018, as 14:00hras. Assim, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e 

horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-59.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA RAMOS OAB - MT2465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que tendo em vista a data designada de 28/03/2018, para a 

Audiência de Conciliação ser Ponto Facultativo (Paixão de Cristo), tendo 

amparo pelo Artigo 62,caput e inciso II, da Lei n° 5.010, de 30 de maio de 

1966, as Audiências marcadas para essa data fica Redesignada para o 

dia 11/04/2018, as 14:30hras. Assim, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e 

horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-29.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que tendo em vista a data designada de 28/03/2018, para a 

Audiência de Conciliação ser Ponto Facultativo (Paixão de Cristo), tendo 

amparo pelo Artigo 62,caput e inciso II, da Lei n° 5.010, de 30 de maio de 

1966, as Audiências marcadas para essa data fica Redesignada para o 

dia 11/04/2018, as 15:00hras. Assim, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e 

horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-88.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCILIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO MINERACOES LIMITADA (REQUERIDO)

 

Certifico que tendo em vista a data designada de 28/03/2018, para a 

Audiência de Conciliação ser Ponto Facultativo (Paixão de Cristo), tendo 

amparo pelo Artigo 62,caput e inciso II, da Lei n° 5.010, de 30 de maio de 

1966, as Audiências marcadas para essa data fica Redesignada para o 

dia 11/04/2018, as 16:30hras. Assim, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e 
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horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-58.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que tendo em vista a data designada de 28/03/2018, para a 

Audiência de Conciliação ser Ponto Facultativo (Paixão de Cristo), tendo 

amparo pelo Artigo 62,caput e inciso II, da Lei n° 5.010, de 30 de maio de 

1966, as Audiências marcadas para essa data fica Redesignada para o 

dia 11/04/2018, as 17:00hras. Assim, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e 

horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-43.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que tendo em vista a data designada de 28/03/2018, para a 

Audiência de Conciliação ser Ponto Facultativo (Paixão de Cristo), tendo 

amparo pelo Artigo 62,caput e inciso II, da Lei n° 5.010, de 30 de maio de 

1966, as Audiências marcadas para essa data fica Redesignada para o 

dia 11/04/2018, as 17:30hras. Assim, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e 

horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-42.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 13:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-64.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AVACIR ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 13:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-64.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AVACIR ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 13:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-06.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HFG JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000162-06.2017.8.11.0032 REQUERENTE: CELIA APARECIDA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: HFG JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME Vistos etc. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação, conforme 

petição digitalizada nos autos id 9263937. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-06.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HFG JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000162-06.2017.8.11.0032 REQUERENTE: CELIA APARECIDA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: HFG JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME Vistos etc. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação, conforme 

petição digitalizada nos autos id 9263937. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-49.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 14:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-49.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CORDEIRO 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:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 14:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-19.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA VIEIRA DE JESUS (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)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 14:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-19.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA VIEIRA DE JESUS (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)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 14:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-86.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA COSTA (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 CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 15:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-86.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA COSTA (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 CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 15:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-39.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAICHAEL FERREIRA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000024-39.2017.8.11.0032 REQUERENTE: MAICHAEL FERREIRA DE 

LUCENA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então 

a sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado 

pela parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 614 de 760



presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-39.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAICHAEL FERREIRA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000024-39.2017.8.11.0032 REQUERENTE: MAICHAEL FERREIRA DE 

LUCENA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então 

a sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado 

pela parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 
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morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000390-78.2017.8.11.0032 REQUERENTE: EDNALVA NUNES PEREIRA 

MULLER REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte 

reclamada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do 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. Para que se configure o dano 

moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de 

um dano seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade 

entre o dano e o comportamento do agente. Verifico que a própria 

Reclamante instruiu os autos com documentos comprobatórios de sua 

inadimplência, vez que nos comprovantes de pagamentos lê-se 

claramente a data de 28/08/2017 conforme consta: Fatura Valor 

Vencimento Pagamento Atraso 07/2017 227,97 19/07/2017 28/08/2017 40 

dias 08/2017 192,14 18/08/2017 28/08/2017 10 dias Não vislumbro 

conduta ilícita da reclamada, senão o exercício regular de um direito, pois é 

cediço que o inadimplemento é causa pela qual se admite a suspensão 

dos serviços, bem como a negativação em cadastro de inadimplentes. 

Analisando os autos, restou incomprovada a ocorrência de ato ilícito, vez 

que não foi comprovado pelo reclamante que a suspensão do 

fornecimento de sua energia elétrica foi indevida durante o período 

apontado na inicial, quando a ele incumbia o ônus da prova, conforme 

preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Não sem propósito, 

o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, 

embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável 

a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela improcedência 

dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do 

NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000390-78.2017.8.11.0032 REQUERENTE: EDNALVA NUNES PEREIRA 

MULLER REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte 

reclamada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do 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. Para que se configure o dano 

moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de 

um dano seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade 

entre o dano e o comportamento do agente. Verifico que a própria 

Reclamante instruiu os autos com documentos comprobatórios de sua 

inadimplência, vez que nos comprovantes de pagamentos lê-se 

claramente a data de 28/08/2017 conforme consta: Fatura Valor 

Vencimento Pagamento Atraso 07/2017 227,97 19/07/2017 28/08/2017 40 

dias 08/2017 192,14 18/08/2017 28/08/2017 10 dias Não vislumbro 

conduta ilícita da reclamada, senão o exercício regular de um direito, pois é 

cediço que o inadimplemento é causa pela qual se admite a suspensão 

dos serviços, bem como a negativação em cadastro de inadimplentes. 

Analisando os autos, restou incomprovada a ocorrência de ato ilícito, vez 

que não foi comprovado pelo reclamante que a suspensão do 

fornecimento de sua energia elétrica foi indevida durante o período 

apontado na inicial, quando a ele incumbia o ônus da prova, conforme 

preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Não sem propósito, 

o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, 

embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável 

a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela improcedência 

dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do 

NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000390-78.2017.8.11.0032 REQUERENTE: EDNALVA NUNES PEREIRA 

MULLER REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte 

reclamada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do 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. Para que se configure o dano 

moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de 

um dano seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade 

entre o dano e o comportamento do agente. Verifico que a própria 

Reclamante instruiu os autos com documentos comprobatórios de sua 

inadimplência, vez que nos comprovantes de pagamentos lê-se 

claramente a data de 28/08/2017 conforme consta: Fatura Valor 

Vencimento Pagamento Atraso 07/2017 227,97 19/07/2017 28/08/2017 40 

dias 08/2017 192,14 18/08/2017 28/08/2017 10 dias Não vislumbro 

conduta ilícita da reclamada, senão o exercício regular de um direito, pois é 

cediço que o inadimplemento é causa pela qual se admite a suspensão 

dos serviços, bem como a negativação em cadastro de inadimplentes. 

Analisando os autos, restou incomprovada a ocorrência de ato ilícito, vez 

que não foi comprovado pelo reclamante que a suspensão do 

fornecimento de sua energia elétrica foi indevida durante o período 

apontado na inicial, quando a ele incumbia o ônus da prova, conforme 

preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Não sem propósito, 

o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, 

embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável 

a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 
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sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela improcedência 

dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do 

NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-71.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA MARIA DAS NEVES (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)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 15:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-71.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA MARIA DAS NEVES (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)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 15:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-44.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANTONIA DE BARROS (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)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 16:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-44.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANTONIA DE BARROS (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)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 16:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-29.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 16:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-14.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVALDO APARECIDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 17:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-96.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 18 de Abril de 2018, às 17:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-78.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO RAIMUNDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO)

 

Certifico que parte REQUERIDA apresentou recurso inominado ID n° 

10742334, bem como o comprovante de pagamento do preparo ID n° 

10742366, dentro do prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, Impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE, para apresentar contrarrazões ao 

referido recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-15.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSÉ SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010343-15.2015.8.11.0032 REQUERENTE: BENEDITO JOSÉ SANTANA 
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REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e etc... Ciência ás partes do retorno dos autos da E.TURMA 

RECURSAL, nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-15.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSÉ SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010343-15.2015.8.11.0032 REQUERENTE: BENEDITO JOSÉ SANTANA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e etc... Ciência ás partes do retorno dos autos da E.TURMA 

RECURSAL, nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-27.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DAMACENA DE OLIVEIRA E ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-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)

 

Certifico que parte REQUERIDA apresentou recurso inominado ID n° 

11026035, bem como o comprovante de pagamento do preparo ID n° 

11026085, dentro do prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, Impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE, para apresentar contrarrazões ao 

referido recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-42.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARRETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-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)

 

Certifico que parte REQUERIDA apresentou recurso inominado ID n° 

11026795, bem como o comprovante de pagamento do preparo ID n° 

11026925, dentro do prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, Impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE, para apresentar contrarrazões ao 

referido recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-12.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MARIA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-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)

 

Certifico que parte REQUERIDA apresentou recurso inominado ID n° 

11027508, bem como o comprovante de pagamento do preparo ID n° 

11027612, dentro do prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, Impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE, para apresentar contrarrazões ao 

referido recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-75.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000095-75.2016.8.11.0032 REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos e etc... Intime-se o autor para ciência do retorno 

dos autos e manifestação no prazo legal sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-46.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VITURINO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000418-46.2017.8.11.0032 REQUERENTE: VITURINO FERREIRA MENDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Passo então a sentenciar o processo no estado em que se 

encontra com apoio no art. 355 do NCPC. 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. VITORINO FERREIRA MENDES, propôs a 

presente Ação de Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por 

Danos Morais e Materiais em face ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aduz a parte autora que firmou com a 

parte reclamada, no mês de dezembro de 2001, Instrumento Particular de 

Contrato de Eletrificação Rural sob o Nº 0022.046.17526/2001. O objeto do 

contrato era a eletrificação do imóvel rural de propriedade da parte autora, 

denominado Assentamento Forquilha – Adair Narcisa e Outros, situado no 

Município de Rosário Oeste/MT. Restou estabelecido em contrato (cláusula 

4), que o custo final para atendimento do autor, com a execução das 

obras necessárias à eletrificação da referida propriedade, seria de R$: 

4.699,47 (quatro mil e seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e 

sete centavos), cabendo ao autor, a titulo de participação financeira na 

execução das obras de interesse mútuo, o pagamento de R$: 

2.854,86(dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis 
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centavos), nas seguintes formas: · Pagamento de R$: 50,00 (cinquenta 

reais) como sinal, destinado à cobertura dos custos de projeto e 

comercialização; · O pagamento, a título de entrada, no valor de R$: 100,00 

(cem reais), dividido em 02 (duas) parcelas fixas, iguais e sucessivas, no 

montante de R$: 50,00 (cinquenta reais); · O pagamento da quantidade 

restante (saldo devedor), de R$: 2.704,86 (dois mil, setecentos e quatro 

reais e oitenta centavos), acrescidos e juros de 6% (seis por cento) ao 

ano e 2% (dois por cento) ao ano a titulo e taxa de administração, 

resultando o valor final de R$: 3.890,40 (três mil, oitocentos e noventa 

reais e quarenta centavos), parcelados em 120 meses, no valor mensal de 

R$: 32,42 (trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), com 

vencimentos coincidentemente com as faturas de fornecimento de energia 

elétrica. Alega o reclamante que cumpriu totalmente com os termos do 

contrato pactuado com a reclamada, efetuando o pagamento das 120 

parcelas o qual iniciou em dezembro/2001 e findou-se em dezembro/2011, 

arcando com o valor correspondente as parcelas, acrescido do valor 

dado como sinal mais a entrada num montante de R$ 3.890,40 (três mil, 

oitocentos e noventa reais e quarenta centavos). Entretanto, a empresa 

reclamada continua ainda cobrando indevidamente desde de janeiro/2012 

o valor correspondente ao (Programa Luz do Campo-PLC), até a presente 

data, inexistindo valor a ser cobrado a título de programa luz do campo. Em 

vista disso, ajuizou ação, requerendo a condenação da reclamada a 

devolver em dobro os valores pagos indevidamente pela autora, quando o 

contrato não estava mais vigente; a condenação da reclamada ao 

pagamento de danos morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte reclamada foi citada, apresentando contestação aonde alega, 

inexistir dano moral e consequentemente a obrigação de indenizar, posto 

que inexiste prova nos autos capaz de demonstrar a existência dos 

supostos danos morais alegados pelo requerente. Friza-se que a parte 

reclamante trouxe a inicial notícia de que mesmo após o término do prazo 

contratado de 120 (cento e vinte) meses, que findou-se em dezembro de 

2011, a parte reclamada continuou cobrando os valores referentes às 

parcelas nas faturas de energia elétrica, conforme demonstra os 

documentos juntados aos autos. Conforme se infere na inicial, foi invertido 

o ônus da prova, verifica-se que cabia a parte requerida provar que o 

contrato não havia findado e que não estava realizando cobranças 

indevidas, contudo, esta não cumpriu com o ônus que lhe competida. 

Assim, no que pertine aos valores cobrados indevidamente, vislumbro que 

razão assiste a parte requerente quanto ao pagamento em dobro. 

Vejamos: O art. 42 do CPC expressamente determina: Art. 42. Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. Neste sentido também é o entendimento 

jurisprudencial. EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS CONTRATO DE FINANCIAMENTO - RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO – QUITAÇÃO ANTECIPADA - ABATIMENTO PROPORCIONAL - 

JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à devolução pelo valor igual ao dobro do 

que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, 

salvo hipótese de engano justificável. A liquidação antecipada do débito, 

parcial ou total, assegura ao devedor o desconto proporcional dos juros e 

demais encargos contratuais, como determina o art. 52, § 2º, CDC. Se o 

credor não deduzir do débito o valor integral que corresponde aos 

encargos contratuais, o consumidor tem direito à devolução em dobro dos 

valores retidos indevidamente pelo credor, com acréscimo de correção 

monetária e juros de mora. Embora a responsabilidade dos prestadores de 

serviço seja objetiva, não há atribuição automática do dever de indenizar, 

sendo necessária a comprovação induvidosa do dano e do nexo de 

causalidade entre este e a conduta, permitindo-se, ainda, que o imputado 

prove as circunstâncias de isenção da sua obrigação. (Apelação Cível 

1.0079.10.016619-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 

14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2013, publicação da súmula em 

18/10/2013). Assim sendo, merece guarida o pedido de pagamento em 

dobro concernente aos valores cobrados à título de participação 

financeira após o término das parcelas previstas no contrato sub judice, 

que segundo a reclamante findou-se em dezembro/2011. Quanto ao dano 

moral o dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 5º da 

Carta Magna bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: 

“Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afastando as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação 

de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes 

do exercício de atividade que por sua natureza geram risco para os 

direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Sobre tal fato, importante considerar os dizeres 

concretizados por Sílvio de Salvo Venosa com relação ao dano moral, 

vejamos: “dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. 

Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam 

as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em 

muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, 

também é importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater 

famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente 

sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de 

pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do 

destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe 

ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O 

sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do 

comportamento humano universal”. (Direito Civil, p.47, 2005). Complementa 

o entendimento acerca do dano moral o jurisconsulto Arnaldo Rizzato, 

vejamos: “Que o dano moral revela a expressão um caráter negativo, que 

é não ser patrimonial, atingindo o ofendido como ser humano, sem 

alcançar seus bens materiais. O dano moral, ou não patrimonial, ou ainda 

extrapatrimonial, reclama dois elementos, em síntese, para configurar-se: 

o dano e a não diminuição do patrimônio. Apresenta-se como aquele mal 

ou dano, que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como a 

honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação. Há 

um estado interior que atinge o corpo ou espírito isto é, fazendo a pessoa 

sofrer porque sente dores no corpo, ou porque fica triste, ofendida, 

magoada, deprimida. A dor física é a que decorre de uma lesão material do 

corpo, que fica com a integridade dos tecidos ou do organismo humano 

ofendido; a moral ou do espirito fere os sentimentos, a alma, com origem 

em uma causa que atinge as ideias. Basta à perturbação feita pelo ato 

ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos 

afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do 

respectivo direito”. (Responsabilidade Civil, p. 16/17. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011 - (REsp. nº 68.918/RS, da 1º Turma, j. em 20.05.2004). No 

caso dos autos, relata a parte autora que mesmo após término do 

contrato, cujo prazo era de prazo de 120 (cento e vinte meses), prazo 

esse que findou-se em dezembro de 2011, a parte requerida continuou a 
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lhe enviar cobranças em sua conta de energia elétrica. Diz ser patente o 

dano moral experimentado, face as arbitrariedades cometidas pela parte 

requerida, inclusive pela coação sofrida face a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em caso de atraso no pagamento da 

fatura, configurando ato atentatório ao direito do consumidor. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de 

imposição legal (ope legis), recaindo sobre o requerido o ônus de 

demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que 

com a inversão do ônus da prova cabia a parte reclamada comprovar que 

o contrato não havia findado e que as cobranças eram devidas, contudo, 

a parte requerida nada provou. Resta patente nos autos que a 

má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, que 

pendurou por anos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois 

revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o 

dever desta em indenizar os danos causados a parte que ficou anos 

sendo coagida a pagar dívida já quitada. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do autor, tampouco medida leniente em favor do requerido. Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. No que se refere ao 

quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a 

melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento 

justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dito isso, reconhecida a falha na prestação de serviço, por 

parte da requerida, e levando em consideração as suas condições 

econômicas, Empresa de Energia Elétrica de grande porte; e a gravidade 

potencial da falha cometida, fixo os danos morais em R$: 10.000,00 (dez 

mil reais), mesmo porque montante menor que esse, para o poder 

econômico da requerida, constitui mera insignificância, de modo que o 

efeito pedagógico, se o montante fosse menor, seria nenhum. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDENCIA dos pedidos da inicial, para: CONDENAR a reclamada ao 

PAGAMENTO EM DOBRO dos valores cobrados a título de participação 

financeira após o término das parcelas previstas no contrato sub judice, 

qual seja, R$ 5.736,28 (cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e 

oito centavos). CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de danos 

morais no importe de R$: 10.000,00 (dez mil reais) à parte reclamante. Os 

juros de mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com 

incidência a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do 

STJ). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da 

sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC 

(Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento diretamente 

ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% 

(dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os 

autos estejam na instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de 

guia de recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 

6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000418-46.2017.8.11.0032 REQUERENTE: VITURINO FERREIRA MENDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Passo então a sentenciar o processo no estado em que se 

encontra com apoio no art. 355 do NCPC. 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. VITORINO FERREIRA MENDES, propôs a 

presente Ação de Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por 

Danos Morais e Materiais em face ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aduz a parte autora que firmou com a 

parte reclamada, no mês de dezembro de 2001, Instrumento Particular de 

Contrato de Eletrificação Rural sob o Nº 0022.046.17526/2001. O objeto do 

contrato era a eletrificação do imóvel rural de propriedade da parte autora, 

denominado Assentamento Forquilha – Adair Narcisa e Outros, situado no 

Município de Rosário Oeste/MT. Restou estabelecido em contrato (cláusula 

4), que o custo final para atendimento do autor, com a execução das 

obras necessárias à eletrificação da referida propriedade, seria de R$: 

4.699,47 (quatro mil e seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e 

sete centavos), cabendo ao autor, a titulo de participação financeira na 

execução das obras de interesse mútuo, o pagamento de R$: 

2.854,86(dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis 

centavos), nas seguintes formas: · Pagamento de R$: 50,00 (cinquenta 

reais) como sinal, destinado à cobertura dos custos de projeto e 

comercialização; · O pagamento, a título de entrada, no valor de R$: 100,00 

(cem reais), dividido em 02 (duas) parcelas fixas, iguais e sucessivas, no 

montante de R$: 50,00 (cinquenta reais); · O pagamento da quantidade 

restante (saldo devedor), de R$: 2.704,86 (dois mil, setecentos e quatro 

reais e oitenta centavos), acrescidos e juros de 6% (seis por cento) ao 

ano e 2% (dois por cento) ao ano a titulo e taxa de administração, 

resultando o valor final de R$: 3.890,40 (três mil, oitocentos e noventa 

reais e quarenta centavos), parcelados em 120 meses, no valor mensal de 

R$: 32,42 (trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), com 

vencimentos coincidentemente com as faturas de fornecimento de energia 

elétrica. Alega o reclamante que cumpriu totalmente com os termos do 

contrato pactuado com a reclamada, efetuando o pagamento das 120 

parcelas o qual iniciou em dezembro/2001 e findou-se em dezembro/2011, 

arcando com o valor correspondente as parcelas, acrescido do valor 

dado como sinal mais a entrada num montante de R$ 3.890,40 (três mil, 

oitocentos e noventa reais e quarenta centavos). Entretanto, a empresa 

reclamada continua ainda cobrando indevidamente desde de janeiro/2012 

o valor correspondente ao (Programa Luz do Campo-PLC), até a presente 

data, inexistindo valor a ser cobrado a título de programa luz do campo. Em 

vista disso, ajuizou ação, requerendo a condenação da reclamada a 

devolver em dobro os valores pagos indevidamente pela autora, quando o 

contrato não estava mais vigente; a condenação da reclamada ao 
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pagamento de danos morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte reclamada foi citada, apresentando contestação aonde alega, 

inexistir dano moral e consequentemente a obrigação de indenizar, posto 

que inexiste prova nos autos capaz de demonstrar a existência dos 

supostos danos morais alegados pelo requerente. Friza-se que a parte 

reclamante trouxe a inicial notícia de que mesmo após o término do prazo 

contratado de 120 (cento e vinte) meses, que findou-se em dezembro de 

2011, a parte reclamada continuou cobrando os valores referentes às 

parcelas nas faturas de energia elétrica, conforme demonstra os 

documentos juntados aos autos. Conforme se infere na inicial, foi invertido 

o ônus da prova, verifica-se que cabia a parte requerida provar que o 

contrato não havia findado e que não estava realizando cobranças 

indevidas, contudo, esta não cumpriu com o ônus que lhe competida. 

Assim, no que pertine aos valores cobrados indevidamente, vislumbro que 

razão assiste a parte requerente quanto ao pagamento em dobro. 

Vejamos: O art. 42 do CPC expressamente determina: Art. 42. Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. Neste sentido também é o entendimento 

jurisprudencial. EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS CONTRATO DE FINANCIAMENTO - RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO – QUITAÇÃO ANTECIPADA - ABATIMENTO PROPORCIONAL - 

JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à devolução pelo valor igual ao dobro do 

que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, 

salvo hipótese de engano justificável. A liquidação antecipada do débito, 

parcial ou total, assegura ao devedor o desconto proporcional dos juros e 

demais encargos contratuais, como determina o art. 52, § 2º, CDC. Se o 

credor não deduzir do débito o valor integral que corresponde aos 

encargos contratuais, o consumidor tem direito à devolução em dobro dos 

valores retidos indevidamente pelo credor, com acréscimo de correção 

monetária e juros de mora. Embora a responsabilidade dos prestadores de 

serviço seja objetiva, não há atribuição automática do dever de indenizar, 

sendo necessária a comprovação induvidosa do dano e do nexo de 

causalidade entre este e a conduta, permitindo-se, ainda, que o imputado 

prove as circunstâncias de isenção da sua obrigação. (Apelação Cível 

1.0079.10.016619-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 

14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2013, publicação da súmula em 

18/10/2013). Assim sendo, merece guarida o pedido de pagamento em 

dobro concernente aos valores cobrados à título de participação 

financeira após o término das parcelas previstas no contrato sub judice, 

que segundo a reclamante findou-se em dezembro/2011. Quanto ao dano 

moral o dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 5º da 

Carta Magna bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: 

“Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afastando as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação 

de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes 

do exercício de atividade que por sua natureza geram risco para os 

direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Sobre tal fato, importante considerar os dizeres 

concretizados por Sílvio de Salvo Venosa com relação ao dano moral, 

vejamos: “dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. 

Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam 

as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em 

muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, 

também é importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater 

famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente 

sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de 

pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do 

destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe 

ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O 

sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do 

comportamento humano universal”. (Direito Civil, p.47, 2005). Complementa 

o entendimento acerca do dano moral o jurisconsulto Arnaldo Rizzato, 

vejamos: “Que o dano moral revela a expressão um caráter negativo, que 

é não ser patrimonial, atingindo o ofendido como ser humano, sem 

alcançar seus bens materiais. O dano moral, ou não patrimonial, ou ainda 

extrapatrimonial, reclama dois elementos, em síntese, para configurar-se: 

o dano e a não diminuição do patrimônio. Apresenta-se como aquele mal 

ou dano, que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como a 

honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação. Há 

um estado interior que atinge o corpo ou espírito isto é, fazendo a pessoa 

sofrer porque sente dores no corpo, ou porque fica triste, ofendida, 

magoada, deprimida. A dor física é a que decorre de uma lesão material do 

corpo, que fica com a integridade dos tecidos ou do organismo humano 

ofendido; a moral ou do espirito fere os sentimentos, a alma, com origem 

em uma causa que atinge as ideias. Basta à perturbação feita pelo ato 

ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos 

afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do 

respectivo direito”. (Responsabilidade Civil, p. 16/17. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011 - (REsp. nº 68.918/RS, da 1º Turma, j. em 20.05.2004). No 

caso dos autos, relata a parte autora que mesmo após término do 

contrato, cujo prazo era de prazo de 120 (cento e vinte meses), prazo 

esse que findou-se em dezembro de 2011, a parte requerida continuou a 

lhe enviar cobranças em sua conta de energia elétrica. Diz ser patente o 

dano moral experimentado, face as arbitrariedades cometidas pela parte 

requerida, inclusive pela coação sofrida face a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em caso de atraso no pagamento da 

fatura, configurando ato atentatório ao direito do consumidor. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de 

imposição legal (ope legis), recaindo sobre o requerido o ônus de 

demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que 

com a inversão do ônus da prova cabia a parte reclamada comprovar que 

o contrato não havia findado e que as cobranças eram devidas, contudo, 

a parte requerida nada provou. Resta patente nos autos que a 

má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, que 

pendurou por anos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois 

revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o 

dever desta em indenizar os danos causados a parte que ficou anos 

sendo coagida a pagar dívida já quitada. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do autor, tampouco medida leniente em favor do requerido. Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 
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Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. No que se refere ao 

quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a 

melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento 

justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dito isso, reconhecida a falha na prestação de serviço, por 

parte da requerida, e levando em consideração as suas condições 

econômicas, Empresa de Energia Elétrica de grande porte; e a gravidade 

potencial da falha cometida, fixo os danos morais em R$: 10.000,00 (dez 

mil reais), mesmo porque montante menor que esse, para o poder 

econômico da requerida, constitui mera insignificância, de modo que o 

efeito pedagógico, se o montante fosse menor, seria nenhum. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDENCIA dos pedidos da inicial, para: CONDENAR a reclamada ao 

PAGAMENTO EM DOBRO dos valores cobrados a título de participação 

financeira após o término das parcelas previstas no contrato sub judice, 

qual seja, R$ 5.736,28 (cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e 

oito centavos). CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de danos 

morais no importe de R$: 10.000,00 (dez mil reais) à parte reclamante. Os 

juros de mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com 

incidência a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do 

STJ). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da 

sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC 

(Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento diretamente 

ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% 

(dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os 

autos estejam na instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de 

guia de recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 

6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-64.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (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 que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 25 de Abril de 2018, às 13:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-64.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (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 que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 25 de Abril de 2018, às 13:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-97.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SALOME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 25 de Abril de 2018, às 13:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-97.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SALOME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 25 de Abril de 2018, às 13:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-26.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANITINHA MARIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE OLIVEIRA OAB - MT0017346D (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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010049-26.2016.8.11.0032 REQUERENTE: ANITINHA MARIA DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

embargos de declaração opostos pelas partes, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado 

ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante deve 

ser aviada pelo meio processual adequado. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se. ARTHUR 
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MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-26.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANITINHA MARIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE OLIVEIRA OAB - MT0017346D (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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010049-26.2016.8.11.0032 REQUERENTE: ANITINHA MARIA DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

embargos de declaração opostos pelas partes, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado 

ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante deve 

ser aviada pelo meio processual adequado. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-34.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RUBILHENE DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEI FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT0017625A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000283-34.2017.8.11.0032 REQUERENTE: VIVIANE RUBILHENE DE 

OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA REQUERIDO: DIRLEI FERREIRA DA SILVA 

Vistos. Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Passo a sentenciar o processo no estado em que se encontra, 

com apoio no art. 355 do CPC/15. Tratam-se os autos de ação de 

indenização por danos morais proposta por VIVIANE RUBILHENE DE 

OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA sob o fundamento de que foi difamada por 

DIRLEI FERREIRA DA SILVA, o que lhe causou inúmeros aborrecimentos e 

humilhações, já que tal fato ocorreu vexatoriamente na presença de seu 

filho de 11 anos. Alega a parte reclamante estar no dia 28/05/2017, em 

sua propriedade na presença de seu filho menor de 11 anos, quando 

chegou a parte reclamada dizendo: “ vim aqui para tirar uma historia a 

limpo, porque tem um vídeo comprometedor, seu com meu marido, 

circulando na internet.” Totalmente indignada, envergonhada com os gritos 

e acusações falsas e absurdas, a Reclamante afirmou que não conhecia 

o Sr. Joaci Inacio da Silva (esposo), que não tem ou teve nenhum 

relacionamento com ele. Ponderou que devia haver um engano, e que 

gostaria de saber onde acharia o vídeo, já que estava sendo acusada 

injustamente. Ainda transtornada e nervosa, a reclamada afirmou que 

quem havia falado era “uma vagabunda da cidade” e “que se não era ela, 

devia ser uma tal Viviane Correia”. Deixando sua casa a reclamada, a 

requerente realizou um boletim de ocorrência de nº 2017.179637 em 

29/05/2017. Com tais considerações, pugnou pela condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Muito embora 

seja o pedido de reparação por dano moral juridicamente possível, pois 

está previsto no ordenamento jurídico pátrio, esse dano deve ser 

decorrente da violação de um direito do autor. O Código Civil vigente, em 

seu art.186, prevê a possibilidade de reparação civil em razão de ato 

ilícito, inclusive quando o dano é exclusivamente moral. No entanto, a 

possibilidade de indenização deve decorrer da prática de um ato ilícito, que 

é considerado como aquela conduta que viola o direito de alguém e causa 

a este um dano, que pode ser material ou exclusivamente moral. Em 

qualquer hipótese, porém, exige-se a violação de um direito da parte, da 

comprovação dos fatos alegados, dos danos sofridos e do nexo de 

causalidade entre a conduta desenvolvida e o dano sofrido. Ressalte-se, 

ainda, que, em relação a danos morais decorrentes da humilhação da 

pessoa é necessário que as ofensas, calúnias, difamações, injúrias, 

maledicências inverdades, atribuições de fatos negativos ou 

desprestigiosos, tenham-na exposto a situação vexatória perante a 

sociedade. Em resumo, a responsabilidade civil e seus efeitos presumem 

lesão, ou seja, a violação à ordem jurídica, pois, caso contrário tratar-se-ia 

de ato corriqueiro, no qual a licitude da sua prática não ensejaria qualquer 

reparabilidade. Conforme preceitua o Dês. José Costa Loures, in verbis: 

"O conceito de ilicitude aqui adotado é o ato contra o direito, ou no dizer de 

Clóvis, o que, praticado sem direito, causa dano a outrem. (Novo Código 

Civil Comentado, 1ªed, editora Del Rey, 2002, pág.82) Pelo que consta dos 

autos, observa-se que a autora fundamenta seu pleito no fato de ter se 

sentida difamada pela reclamada, que teria feito acusação falsa e 

vexatória na presença de seu filho menor. Analisando os autos, tem-se 

que embora alegue a parte que tal fato lhe trouxe dano moral, não 

apresentou qualquer prova a corroborar com tal afirmação, ônus que lhe 

cabe, nos termos do artigo 373, I, do CPC, restando certo, que, em se 

tratando na natureza da lide, indenização por danos morais, não há que se 

falar em inversão do ônus da prova. Com a inicial, a autora apresentou 

Boletim de Ocorrência, nº 2017/179637, a qual a própria autora narra os 

fatos, e que claramente estão em divergência com os fatos narrados na 

peça contestatória. A parte reclamada contestou a exordial e promoveu o 

pedido contraposto invertendo os motivos, aduzindo ter sofrido danos pela 

litigância de má-fé. Em se tratando do pedido contraposto, realizado pela 

reclamada, onde aduz que a reclamante incorreu em litigância de má-fé 

porque faltou com a verdade no judiciário, e provocou despesas 

desnecessárias com contratação de advogado de defesa, ensejando 

indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00, tenho que o 

mesmo não mereça acolhimento, pois para ensejar um pedido indenizatório 

por danos morais há a necessidade de se provar cabalmente que a 

humilhação sofrida foi injusta, não se vislumbra nos autos situação que 

tenha efetivamente dado ensejo à ofensa a direito da personalidade da 

parte reclamada. Importante mencionar que, não obstante, a existência do 

Boletim de Ocorrência e Termo Circunstanciado de Ocorrência, tal fato não 

implica em confissão dos fatos narrados e nem mesmo aceitação de culpa 

pelo relatado pela autora, já que o depoimento contido no Boletim de 

Ocorrência e no TCO é unilateral, sem apuração da culpabilidade. 

Ademais, o fato ocorreu em 28/05/2017, a reclamante, entretanto, entrou 

com a presente reclamação em 28/06/2017, e não comprovou que 

promoveu a reclamação criminal, acostando apenas o TCO com data de 

06/09/2016 (por erro material leia-se 2017, id 9897377). O Termo 

Circunstanciado de Ocorrência não é prova da culpabilidade. Isso implica 

que na data da propositura da ação civil, figurava a ausência da 

punibilidade da parte reclamante por falta da condição de procedibilidade 

de eventual procedimento criminal que nem mesmo existia. Como se sabe, 

a jurisdição criminal repercute, de modo absoluto, na jurisdição cível, 

quando reconhece o fato ou a autoria, caso em que a sentença 

condenatória criminal constitui título executivo no cível, nos termos do 

artigo 515, VI, do CPC/15. Na lição de ERNANE FIDÉLIS: "Um dos efeitos da 

condenação criminal é 'tornar-se certa a obrigação de indenizar' (CP, art. 

19, I). Todo aquele que pratica crime e por ele se vê condenado fica 

sujeito a reparar os danos que causou. Condenado que seja o réu no juízo 

criminal, no juízo cível não mais se discute sobre a sua responsabilidade." 

(Manual de Direito Processual Civil, v. I, 6ª ed., Saraiva, 1998). Este é o 

entendimento jurisprudencial: RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO 

POR OFENSA À HONRA - DANO MORAL - AGRESSÕES MÚTUAS - ÔNUS 

DA PROVA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - TRANSAÇÃO 

PENAL - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA CIVIL. - Em que 

pese se reconhecer a reprovabilidade da conduta daquele que causa 

lesões em outrem, se ocorreram durante o calor de uma discussão, não 

se podendo precisar quem deu início ao entrevero, não há se cogitar de 

pretensão indenizatória. - A reparação por dano moral pressupõe que o 

fato desabonador tenha sido injusto, desmerecido, e que a vítima do 

constrangimento em nada tenha concorrido com sua conduta pessoal.- 

Segundo se infere do disposto no art. 76, parágrafo 6º, da Lei 9099/95, 

embora se admita, na transação penal, a aplicação imediata de pena 

restritiva de direito ou multa, a imposição dessas sanções não implica 

reconhecimento ou comprovação de responsabilidade, não tendo qualquer 

repercussão na esfera civil. - O ônus da prova incumbe ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito e se, a tal mister, ele não se desincumbiu 
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suficientemente, a declaração de improcedência de seu pleito torna-se 

inarredável. (TJMG, Apelação Cível 1.0479.06.114053-5/001, Relator(a): 

Des.(a) Tarcisio Martins Costa , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

09/06/2009, publicação da súmula em 27/07/2009). Além do que, o 

depoimento depreendido do B.O. 2017.179637, juntado pela autora, em 

nada comprovam a narrativa exposta na peça inicial. O fato incontroverso 

é que a parte reclamada esteve na casa da reclamante para esclarecer a 

veracidade de um suposto vídeo circulando na cidade de um suposto 

affair entre seu esposo e a reclamante. Assim, o que se observa do 

conjunto probatório, é que não há provas de que sofreu humilhação, 

difamação, calúnia, exposição vexatória injusta, conforme mencionados 

pela autora. Portanto, não se pode concluir que a suposta humilhação 

publica havida resultou em ofensa a parte autora, passível de indenização 

por danos morais, consistindo na verdade, um mero aborrecimento por 

esta experimentado, ou melhor, fato extremamente normal na sociedade 

que vivemos hoje. Neste contexto, tem-se que a reclamante não se 

desincumbiu de provar qualquer ato ilícito cometido pela reclamada, apto a 

ensejar uma reparação por danos morais o que, portanto, afasta o dever 

de indenizar. Assim, conclui-se que a situação retratada nos autos se 

traduz em meros aborrecimentos, não ensejando reparação a título de 

danos morais. Sobre o tema, bem ponderou o Desembargador Jarbas 

Ladeira, ao relatar a Apelação Cível nº 313.454-9 - TJMG: "(...) Mas a 

questão é delicada quando se buscam na Justiça indenizações com 

suporte na moral, visto que o julgador deve se pautar dentro da máxima 

razoabilidade do pedido, dependendo da existência de provas, vinculadas 

aos ditames legais e ao suporte do ordenamento jurídico. A indenização 

por dano moral deve se ater aos fatos comprovados e aos danos 

qualificados, sob pena de se desgovernar o seu julgamento. Entretanto, se 

não existissem regras que determinassem limites para apreciação dos 

pedidos indenizatórios, poder-se-ia viver na anarquia dos caprichos 

subjetivos individuais, diante de situações que, muitas das vezes, 

poderiam ser contornadas na esfera extrajudicial, através da sensatez". 

Em decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp 215666/RJ, de 21.06.01, sendo relator o Ministro César Asfor Rocha, 

manifestou-se no sentido de que: "Só deve ser reputado como dano moral 

a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral." Este é o entendimento jurisprudencial, 

em caso análogo: EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

DIFAMAÇÃO E CONSEQUENTE PERDA DE EMPREGO - PROVA PRECLUSA 

E INADMISSÍVEL DE CD COM GRAVAÇÃO TELEFÔNICA - UTILIZAÇÃO NO 

FEITO - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO - 

PRESCRIÇÃO - NÃO CONSUMAÇÃO - PERSEGUIÇÃO E DIFAMAÇÃO DE 

EX-PATRÃO E NEXO CAUSAL COM A PERDA DE EMPREGO - NÃO 

COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO - 

INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - NÃO 

CABIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. 

-Não é lícita a prova do autor, obtida mediante gravação telefônica 

realizada por interlocutor estranho à lide, não admitida pelo réu. -A prova 

do fato constitutivo de direito deve ser apresentada com a inicial, não se 

admitindo prova preclusa, via documento/CD não novo. -O termo inicial do 

prazo prescricional é a data em que houve a violação do direito pleiteado 

pela parte. -Nos termos do art. 333, I do CPC, cabe ao autor a 

comprovação do fato constitutivo de seu direito através de prova 

adequada lícita e tempestiva. -Não tendo o autor comprovado o ato ilícito 

da difamação supostamente praticado pelo réu, nem o nexo causal com a 

perda do emprego, inviável mostra-se a condenação deste no pagamento 

de indenização por danos morais e materiais. -Recurso conhecido e não 

provido. (TJMG, Apelação Cível 1.0049.08.014655-5/001, Relator(a): Des.

(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

17/05/2012, publicação da súmula em 25/05/2012) AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVULGAÇÃO DE PANFLETO - 

DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E CALÚNIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - MERO 

ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DO DEVER DE 

INDENIZAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Não ficando 

demonstrada a intenção do apelado em caluniar, difamar, injuriar e imputar 

fato criminoso ao apelante, proferindo insinuações falaciosas e 

afirmações falsas, resta descaracterizada a ofensa à sua dignidade ou 

aos seus direitos de personalidade e não havendo, portanto, qualquer 

constrangimento ou humilhação capazes de macular a sua honra e a sua 

imagem e interferir no seu comportamento psicológico. O mero transtorno 

ou aborrecimento, por si só e ainda que de proporção significativa, não é 

capaz de ensejar a configuração do dano moral, sobretudo quando não 

houve ilicitude comprovada na conduta da parte contrária. Não 

conseguindo o apelante trazer ao processo absolutamente nenhuma 

prova plausível, que fosse capaz de corroborar com as suas alegações, 

não há que se falar, na hipótese, em responsabilidade e em dever de 

indenizar, porquanto não comprovada a existência do nexo de 

causalidade entre a conduta do apelado e os danos morais suscitados 

pelo apelante, e nem mesmo a efetiva ocorrência de tais danos. (TJMG, 

Apelação Cível 1.0188.08.076287-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo 

Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2011, publicação da 

súmula em 25/02/2011). Neste enfoque, tendo em vista a não 

comprovação pela reclamante do ato ilícito praticado, bem como do dano 

moral sofrido em razão da lesão à sua honra e dignidade, não há que se 

falar em indenização por danos morais. No mérito, o pedido inicial não 

merece prosperar, pois conforme se verifica nas afirmações dos litigantes 

e dos documentos encartados, a autora não trouxe aos autos prova 

mínima das suas alegações. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pela IMPROCEDENCIA do pedido exordial e em 

consequência, com arrimo no que dispõe o inc. I do art. 487 do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publicada no 

Sistema PJe. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-34.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RUBILHENE DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEI FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT0017625A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000283-34.2017.8.11.0032 REQUERENTE: VIVIANE RUBILHENE DE 

OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA REQUERIDO: DIRLEI FERREIRA DA SILVA 

Vistos. Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Passo a sentenciar o processo no estado em que se encontra, 

com apoio no art. 355 do CPC/15. Tratam-se os autos de ação de 

indenização por danos morais proposta por VIVIANE RUBILHENE DE 

OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA sob o fundamento de que foi difamada por 

DIRLEI FERREIRA DA SILVA, o que lhe causou inúmeros aborrecimentos e 

humilhações, já que tal fato ocorreu vexatoriamente na presença de seu 

filho de 11 anos. Alega a parte reclamante estar no dia 28/05/2017, em 

sua propriedade na presença de seu filho menor de 11 anos, quando 

chegou a parte reclamada dizendo: “ vim aqui para tirar uma historia a 

limpo, porque tem um vídeo comprometedor, seu com meu marido, 

circulando na internet.” Totalmente indignada, envergonhada com os gritos 

e acusações falsas e absurdas, a Reclamante afirmou que não conhecia 

o Sr. Joaci Inacio da Silva (esposo), que não tem ou teve nenhum 

relacionamento com ele. Ponderou que devia haver um engano, e que 

gostaria de saber onde acharia o vídeo, já que estava sendo acusada 

injustamente. Ainda transtornada e nervosa, a reclamada afirmou que 

quem havia falado era “uma vagabunda da cidade” e “que se não era ela, 

devia ser uma tal Viviane Correia”. Deixando sua casa a reclamada, a 

requerente realizou um boletim de ocorrência de nº 2017.179637 em 

29/05/2017. Com tais considerações, pugnou pela condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Muito embora 

seja o pedido de reparação por dano moral juridicamente possível, pois 

está previsto no ordenamento jurídico pátrio, esse dano deve ser 
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decorrente da violação de um direito do autor. O Código Civil vigente, em 

seu art.186, prevê a possibilidade de reparação civil em razão de ato 

ilícito, inclusive quando o dano é exclusivamente moral. No entanto, a 

possibilidade de indenização deve decorrer da prática de um ato ilícito, que 

é considerado como aquela conduta que viola o direito de alguém e causa 

a este um dano, que pode ser material ou exclusivamente moral. Em 

qualquer hipótese, porém, exige-se a violação de um direito da parte, da 

comprovação dos fatos alegados, dos danos sofridos e do nexo de 

causalidade entre a conduta desenvolvida e o dano sofrido. Ressalte-se, 

ainda, que, em relação a danos morais decorrentes da humilhação da 

pessoa é necessário que as ofensas, calúnias, difamações, injúrias, 

maledicências inverdades, atribuições de fatos negativos ou 

desprestigiosos, tenham-na exposto a situação vexatória perante a 

sociedade. Em resumo, a responsabilidade civil e seus efeitos presumem 

lesão, ou seja, a violação à ordem jurídica, pois, caso contrário tratar-se-ia 

de ato corriqueiro, no qual a licitude da sua prática não ensejaria qualquer 

reparabilidade. Conforme preceitua o Dês. José Costa Loures, in verbis: 

"O conceito de ilicitude aqui adotado é o ato contra o direito, ou no dizer de 

Clóvis, o que, praticado sem direito, causa dano a outrem. (Novo Código 

Civil Comentado, 1ªed, editora Del Rey, 2002, pág.82) Pelo que consta dos 

autos, observa-se que a autora fundamenta seu pleito no fato de ter se 

sentida difamada pela reclamada, que teria feito acusação falsa e 

vexatória na presença de seu filho menor. Analisando os autos, tem-se 

que embora alegue a parte que tal fato lhe trouxe dano moral, não 

apresentou qualquer prova a corroborar com tal afirmação, ônus que lhe 

cabe, nos termos do artigo 373, I, do CPC, restando certo, que, em se 

tratando na natureza da lide, indenização por danos morais, não há que se 

falar em inversão do ônus da prova. Com a inicial, a autora apresentou 

Boletim de Ocorrência, nº 2017/179637, a qual a própria autora narra os 

fatos, e que claramente estão em divergência com os fatos narrados na 

peça contestatória. A parte reclamada contestou a exordial e promoveu o 

pedido contraposto invertendo os motivos, aduzindo ter sofrido danos pela 

litigância de má-fé. Em se tratando do pedido contraposto, realizado pela 

reclamada, onde aduz que a reclamante incorreu em litigância de má-fé 

porque faltou com a verdade no judiciário, e provocou despesas 

desnecessárias com contratação de advogado de defesa, ensejando 

indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00, tenho que o 

mesmo não mereça acolhimento, pois para ensejar um pedido indenizatório 

por danos morais há a necessidade de se provar cabalmente que a 

humilhação sofrida foi injusta, não se vislumbra nos autos situação que 

tenha efetivamente dado ensejo à ofensa a direito da personalidade da 

parte reclamada. Importante mencionar que, não obstante, a existência do 

Boletim de Ocorrência e Termo Circunstanciado de Ocorrência, tal fato não 

implica em confissão dos fatos narrados e nem mesmo aceitação de culpa 

pelo relatado pela autora, já que o depoimento contido no Boletim de 

Ocorrência e no TCO é unilateral, sem apuração da culpabilidade. 

Ademais, o fato ocorreu em 28/05/2017, a reclamante, entretanto, entrou 

com a presente reclamação em 28/06/2017, e não comprovou que 

promoveu a reclamação criminal, acostando apenas o TCO com data de 

06/09/2016 (por erro material leia-se 2017, id 9897377). O Termo 

Circunstanciado de Ocorrência não é prova da culpabilidade. Isso implica 

que na data da propositura da ação civil, figurava a ausência da 

punibilidade da parte reclamante por falta da condição de procedibilidade 

de eventual procedimento criminal que nem mesmo existia. Como se sabe, 

a jurisdição criminal repercute, de modo absoluto, na jurisdição cível, 

quando reconhece o fato ou a autoria, caso em que a sentença 

condenatória criminal constitui título executivo no cível, nos termos do 

artigo 515, VI, do CPC/15. Na lição de ERNANE FIDÉLIS: "Um dos efeitos da 

condenação criminal é 'tornar-se certa a obrigação de indenizar' (CP, art. 

19, I). Todo aquele que pratica crime e por ele se vê condenado fica 

sujeito a reparar os danos que causou. Condenado que seja o réu no juízo 

criminal, no juízo cível não mais se discute sobre a sua responsabilidade." 

(Manual de Direito Processual Civil, v. I, 6ª ed., Saraiva, 1998). Este é o 

entendimento jurisprudencial: RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO 

POR OFENSA À HONRA - DANO MORAL - AGRESSÕES MÚTUAS - ÔNUS 

DA PROVA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - TRANSAÇÃO 

PENAL - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA CIVIL. - Em que 

pese se reconhecer a reprovabilidade da conduta daquele que causa 

lesões em outrem, se ocorreram durante o calor de uma discussão, não 

se podendo precisar quem deu início ao entrevero, não há se cogitar de 

pretensão indenizatória. - A reparação por dano moral pressupõe que o 

fato desabonador tenha sido injusto, desmerecido, e que a vítima do 

constrangimento em nada tenha concorrido com sua conduta pessoal.- 

Segundo se infere do disposto no art. 76, parágrafo 6º, da Lei 9099/95, 

embora se admita, na transação penal, a aplicação imediata de pena 

restritiva de direito ou multa, a imposição dessas sanções não implica 

reconhecimento ou comprovação de responsabilidade, não tendo qualquer 

repercussão na esfera civil. - O ônus da prova incumbe ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito e se, a tal mister, ele não se desincumbiu 

suficientemente, a declaração de improcedência de seu pleito torna-se 

inarredável. (TJMG, Apelação Cível 1.0479.06.114053-5/001, Relator(a): 

Des.(a) Tarcisio Martins Costa , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

09/06/2009, publicação da súmula em 27/07/2009). Além do que, o 

depoimento depreendido do B.O. 2017.179637, juntado pela autora, em 

nada comprovam a narrativa exposta na peça inicial. O fato incontroverso 

é que a parte reclamada esteve na casa da reclamante para esclarecer a 

veracidade de um suposto vídeo circulando na cidade de um suposto 

affair entre seu esposo e a reclamante. Assim, o que se observa do 

conjunto probatório, é que não há provas de que sofreu humilhação, 

difamação, calúnia, exposição vexatória injusta, conforme mencionados 

pela autora. Portanto, não se pode concluir que a suposta humilhação 

publica havida resultou em ofensa a parte autora, passível de indenização 

por danos morais, consistindo na verdade, um mero aborrecimento por 

esta experimentado, ou melhor, fato extremamente normal na sociedade 

que vivemos hoje. Neste contexto, tem-se que a reclamante não se 

desincumbiu de provar qualquer ato ilícito cometido pela reclamada, apto a 

ensejar uma reparação por danos morais o que, portanto, afasta o dever 

de indenizar. Assim, conclui-se que a situação retratada nos autos se 

traduz em meros aborrecimentos, não ensejando reparação a título de 

danos morais. Sobre o tema, bem ponderou o Desembargador Jarbas 

Ladeira, ao relatar a Apelação Cível nº 313.454-9 - TJMG: "(...) Mas a 

questão é delicada quando se buscam na Justiça indenizações com 

suporte na moral, visto que o julgador deve se pautar dentro da máxima 

razoabilidade do pedido, dependendo da existência de provas, vinculadas 

aos ditames legais e ao suporte do ordenamento jurídico. A indenização 

por dano moral deve se ater aos fatos comprovados e aos danos 

qualificados, sob pena de se desgovernar o seu julgamento. Entretanto, se 

não existissem regras que determinassem limites para apreciação dos 

pedidos indenizatórios, poder-se-ia viver na anarquia dos caprichos 

subjetivos individuais, diante de situações que, muitas das vezes, 

poderiam ser contornadas na esfera extrajudicial, através da sensatez". 

Em decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp 215666/RJ, de 21.06.01, sendo relator o Ministro César Asfor Rocha, 

manifestou-se no sentido de que: "Só deve ser reputado como dano moral 

a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral." Este é o entendimento jurisprudencial, 

em caso análogo: EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

DIFAMAÇÃO E CONSEQUENTE PERDA DE EMPREGO - PROVA PRECLUSA 

E INADMISSÍVEL DE CD COM GRAVAÇÃO TELEFÔNICA - UTILIZAÇÃO NO 

FEITO - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO - 

PRESCRIÇÃO - NÃO CONSUMAÇÃO - PERSEGUIÇÃO E DIFAMAÇÃO DE 

EX-PATRÃO E NEXO CAUSAL COM A PERDA DE EMPREGO - NÃO 

COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO - 

INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - NÃO 

CABIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. 

-Não é lícita a prova do autor, obtida mediante gravação telefônica 

realizada por interlocutor estranho à lide, não admitida pelo réu. -A prova 

do fato constitutivo de direito deve ser apresentada com a inicial, não se 

admitindo prova preclusa, via documento/CD não novo. -O termo inicial do 

prazo prescricional é a data em que houve a violação do direito pleiteado 

pela parte. -Nos termos do art. 333, I do CPC, cabe ao autor a 

comprovação do fato constitutivo de seu direito através de prova 

adequada lícita e tempestiva. -Não tendo o autor comprovado o ato ilícito 

da difamação supostamente praticado pelo réu, nem o nexo causal com a 

perda do emprego, inviável mostra-se a condenação deste no pagamento 

de indenização por danos morais e materiais. -Recurso conhecido e não 

provido. (TJMG, Apelação Cível 1.0049.08.014655-5/001, Relator(a): Des.

(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

17/05/2012, publicação da súmula em 25/05/2012) AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVULGAÇÃO DE PANFLETO - 
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DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E CALÚNIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - MERO 

ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DO DEVER DE 

INDENIZAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Não ficando 

demonstrada a intenção do apelado em caluniar, difamar, injuriar e imputar 

fato criminoso ao apelante, proferindo insinuações falaciosas e 

afirmações falsas, resta descaracterizada a ofensa à sua dignidade ou 

aos seus direitos de personalidade e não havendo, portanto, qualquer 

constrangimento ou humilhação capazes de macular a sua honra e a sua 

imagem e interferir no seu comportamento psicológico. O mero transtorno 

ou aborrecimento, por si só e ainda que de proporção significativa, não é 

capaz de ensejar a configuração do dano moral, sobretudo quando não 

houve ilicitude comprovada na conduta da parte contrária. Não 

conseguindo o apelante trazer ao processo absolutamente nenhuma 

prova plausível, que fosse capaz de corroborar com as suas alegações, 

não há que se falar, na hipótese, em responsabilidade e em dever de 

indenizar, porquanto não comprovada a existência do nexo de 

causalidade entre a conduta do apelado e os danos morais suscitados 

pelo apelante, e nem mesmo a efetiva ocorrência de tais danos. (TJMG, 

Apelação Cível 1.0188.08.076287-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo 

Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2011, publicação da 

súmula em 25/02/2011). Neste enfoque, tendo em vista a não 

comprovação pela reclamante do ato ilícito praticado, bem como do dano 

moral sofrido em razão da lesão à sua honra e dignidade, não há que se 

falar em indenização por danos morais. No mérito, o pedido inicial não 

merece prosperar, pois conforme se verifica nas afirmações dos litigantes 

e dos documentos encartados, a autora não trouxe aos autos prova 

mínima das suas alegações. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pela IMPROCEDENCIA do pedido exordial e em 

consequência, com arrimo no que dispõe o inc. I do art. 487 do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publicada no 

Sistema PJe. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-96.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO ASCENDINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 25 de Abril de 2018, às 14:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-26.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RIBEIRO DE SANTA BARBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000053-26.2016.8.11.0032 REQUERENTE: JORGE RIBEIRO DE SANTA 

BARBARA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos pelas partes, aludindo omissão/contrariedade na 

decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos 

os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante deve ser 

aviada pelo meio processual adequado. Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-26.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RIBEIRO DE SANTA BARBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000053-26.2016.8.11.0032 REQUERENTE: JORGE RIBEIRO DE SANTA 

BARBARA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos pelas partes, aludindo omissão/contrariedade na 

decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos 

os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante deve ser 

aviada pelo meio processual adequado. Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-26.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RIBEIRO DE SANTA BARBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000053-26.2016.8.11.0032 REQUERENTE: JORGE RIBEIRO DE SANTA 

BARBARA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos pelas partes, aludindo omissão/contrariedade na 

decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos 

os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante deve ser 

aviada pelo meio processual adequado. Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-14.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO DOS ANJOS BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000543-14.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ENIO DOS ANJOS BARROSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos e etc... 

Intime-se o autor para cumprir o Art. 330 §2° do cpc sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito. Às providências. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 627 de 760



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-75.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCILIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 25 de Abril de 2018, às 14:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000471-27.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER LORIS SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE (EXECUTADO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 25 de Abril de 2018, às 15:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000438-37.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. C. L. -. T. (EXECUTADO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 25 de Abril de 2018, às 15:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-82.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DAS DORES DA RESSURREICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000144-82.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ALICE DAS DORES DA 

RESSURREICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Sem relatório. 

Trata-se de reclamação proposta pelo REQUERENTE em face do 

REQUERIDO. Estabelece o Art. 330 do Código de Processo Civil que a 

petição inicial será indeferida: I – quando for inepta; Nesse diapasão 

percebo que o requerido foi intimado para juntar ao processo o 

comprovante da negativação indevida, no entanto, limitou-se a juntar 

petição pedindo para juntar o documento, logo, não se desincumbiu de seu 

dever. Assim, inexistindo relação entre a inicial e a negativação alegada, 

inexiste correlação entre o fato alegado e o demonstrado. Ante o exposto, 

com amparo nos artigos 330, inciso I, 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-82.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DAS DORES DA RESSURREICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000144-82.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ALICE DAS DORES DA 

RESSURREICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Sem relatório. 

Trata-se de reclamação proposta pelo REQUERENTE em face do 

REQUERIDO. Estabelece o Art. 330 do Código de Processo Civil que a 

petição inicial será indeferida: I – quando for inepta; Nesse diapasão 

percebo que o requerido foi intimado para juntar ao processo o 

comprovante da negativação indevida, no entanto, limitou-se a juntar 

petição pedindo para juntar o documento, logo, não se desincumbiu de seu 

dever. Assim, inexistindo relação entre a inicial e a negativação alegada, 

inexiste correlação entre o fato alegado e o demonstrado. Ante o exposto, 

com amparo nos artigos 330, inciso I, 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-82.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DAS DORES DA RESSURREICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000144-82.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ALICE DAS DORES DA 

RESSURREICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Sem relatório. 

Trata-se de reclamação proposta pelo REQUERENTE em face do 

REQUERIDO. Estabelece o Art. 330 do Código de Processo Civil que a 

petição inicial será indeferida: I – quando for inepta; Nesse diapasão 

percebo que o requerido foi intimado para juntar ao processo o 

comprovante da negativação indevida, no entanto, limitou-se a juntar 

petição pedindo para juntar o documento, logo, não se desincumbiu de seu 

dever. Assim, inexistindo relação entre a inicial e a negativação alegada, 

inexiste correlação entre o fato alegado e o demonstrado. Ante o exposto, 

com amparo nos artigos 330, inciso I, 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-19.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000381-19.2017.8.11.0032 REQUERENTE: MILTON NASCIMENTO 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos e etc... Intime-se o autor para juntar ao processo os 

documentos de praxe, em especial comprovante de residência, identidade 

do autor, procuração e documentação do advogado, tudo no prazo legal 

sob pena de extinção do processo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-21.2016.8.11.0032
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Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS OAB - MT6963/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIEL FRANCISCO HEMSING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT0015026A (ADVOGADO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 12 De Março de 2018, às 

13:00Hras, para realização de audiência de Instrução e Julgamento

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-72.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CAMPOS DE ALMEIDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 25 de Abril de 2018, às 16:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-69.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALAYDE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 25 de Abril de 2018, às 16:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-87.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ORVALINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 25 de Abril de 2018, às 17:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-84.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RODRIGUES ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 25 de Abril de 2018, às 17:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-35.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CRIDE JOSE MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR TAQUES DE LUCENA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000270-35.2017.8.11.0032 REQUERENTE: CRIDE JOSE MACIEL 

REQUERIDO: LUCIMAR TAQUES DE LUCENA Vistos. Dispensado o 

relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo a 

sentenciar o processo no estado em que se encontra, com apoio no art. 

355, I, do NCPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de Ação Monitória, cujo rito encontra vedação para tramitar nesta 

justiça especializada, sendo certo que o título de crédito foi apresentado 

em juízo após o prazo previsto para a ação de execução, esta sim cabível 

no âmbito dos Juizados Especiais. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CONFORMAÇÃO COM O PROCEDIMENTO 

REGRADO PELA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

CONVERSÃO DE OFÍCIO EM AÇÃO DE COBRANÇA. ALTERAÇÃO DOS 

ARGUMENTOS DEDUZIDOS E DO PEDIDO. ILEGALIDADE. NULIDADE 

PROCLAMADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. CASSAÇÃO 

DO PROVIMENTO DESAFIADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IV. AS AÇÕES 

SUJEITAS A PROCEDIMENTO ESPECIAL, TAL COMO A MONITÓRIA, 

INDEPENDENTEMENTE DO VALOR QUE LHE FORA ATRIBUÍDO E DAS 

PARTES ENVOLVIDAS, REFOGEM DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIAL 

CÍVEL EM DECORRÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE OS RITOS A QUE 

ESTÃO SUJEITAS NÃO SE CONFORMAM COM O PROCEDIMENTO 

ESPECIAL DELIMITADO PELA LEI Nº 9.099/95. V. SENDO IMPASSÍVEL DE 

ADEQUAR-SE E SUJEITAR-SE AO PROCEDIMENTO DELINEADO POR ESSE 

DIPLOMA LEGAL, A AÇÃO INJUNTIVA INICIALMENTE AVIADA, E QUE 

FORA INDEVIDAMENTE CONVOLADA PELO JUÍZO SINGULAR EM AÇÃO 

DE COBRANÇA, ULTRAPASSADA A FASE DE CONCILIAÇÃO, DEVE SER 

EXTINTA, SEM O EXAME DO SEU MÉRITO, ANTE A INVIABILIDADE DE SER 

PROCESSADA PELO JUIZADO ESPECIAL E DA CONSEQÜENTE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR 

ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. À UNANIMIDADE. TJDF - APELAÇÃO 

CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL : ACJ 20030110884390 DF (destaquei) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. O ajuizamento da ação perante o 

Juizado Especial é uma opção do autor. A ação monitória, por possuir rito 

especial, não se situa no âmbito de competência do JEC. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70014983217, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 20/12/2006) Logo, é 

forçoso admitir que o Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente 

para processar e julgar a presente causa, haja vista que o procedimento 

especial da presente ação, não se coaduna com o procedimento peculiar 

do Juizado Especial Cível, bem como com os princípios que o norteiam (art. 

2º da Lei nº 9.099/95). Diante do exposto, com fundamento nos artigos 3º, 

5º, 6º e 51, II, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, o processo, sem 

apreciação do mérito. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000564-87.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KENDALLY KAROLYNE DE ROMA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 02 de Maio de 2018, às 13:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-12.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RAFAEL BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 02 de Maio de 2018, às 13:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-42.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA XAVIER DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 02 de Maio de 2018, às 14:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-75.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000192-75.2016.8.11.0032 REQUERENTE: VALDILENE LUIZA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

proposta pela parte reclamada em desfavor de BANCO ITAÚ BMG S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

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. Para que se configure o dano moral, será imprescindível 

que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano seja ele 

de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Analisando os autos, restou incomprovada a 

ocorrência de ato ilícito, vez que não foi comprovado pelo reclamante o 

desconto indevido no pagamento de seu benefício previdenciário, mas tão 

somente o provisionamento, quando a ele incumbia o ônus da prova, 

conforme preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Conforme 

se observa, o início do desconto nos benefícios estava previsto para o dia 

07/10/2016, tendo a margem consignável da autora apenas sido 

reservada, mas sem a realização de qualquer cobrança em sua 

remuneração. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo 

do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A 

possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-75.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000192-75.2016.8.11.0032 REQUERENTE: VALDILENE LUIZA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

proposta pela parte reclamada em desfavor de BANCO ITAÚ BMG S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

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. Para que se configure o dano moral, será imprescindível 

que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano seja ele 

de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Analisando os autos, restou incomprovada a 

ocorrência de ato ilícito, vez que não foi comprovado pelo reclamante o 
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desconto indevido no pagamento de seu benefício previdenciário, mas tão 

somente o provisionamento, quando a ele incumbia o ônus da prova, 

conforme preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Conforme 

se observa, o início do desconto nos benefícios estava previsto para o dia 

07/10/2016, tendo a margem consignável da autora apenas sido 

reservada, mas sem a realização de qualquer cobrança em sua 

remuneração. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo 

do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A 

possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-85.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEIA MENDES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

VINICIUS GARAY DA SILVA OAB - MT17935/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que parte REQUERIDA apresentou recurso inominado ID 

n°4367134, bem como o comprovante de pagamento do preparo ID 

n°4367138, dentro do prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, Impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE, para apresentar contrarrazões ao 

referido recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-85.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEIA MENDES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

VINICIUS GARAY DA SILVA OAB - MT17935/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que parte REQUERIDA apresentou recurso inominado ID 

n°4367134, bem como o comprovante de pagamento do preparo ID 

n°4367138, dentro do prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, Impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE, para apresentar contrarrazões ao 

referido recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-36.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALVARENGA FONTANA (REQUERIDO)

JADIR MARCOS CASAGRANDE (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 02 de Maio de 2018, às 14:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-36.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALVARENGA FONTANA (REQUERIDO)

JADIR MARCOS CASAGRANDE (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 02 de Maio de 2018, às 14:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-21.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA LOUZADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 02 de Maio de 2018, às 15:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-06.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

· Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono da parte 

autora para apresentar documentos pessoais, CPF, RG, bem como 

procuração de forma Legivel, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-88.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VANTOILDES MOISES DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 02 de Maio de 2018, às 15:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-51.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DE FATIMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010112-51.2016.8.11.0032 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença proposto 

pelo requerente em face do requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O 

feito tramitou regularmente, sendo que foi noticiado o pagamento do débito. 

Vieram-se os autos à conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante do pagamento integral da dívida executada, mister a 

extinção do presente processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código 

de Processo Civil aduz que a execução deve ser extinta quando do 

recebimento dos valores. Isso posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO o presente cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, 

do Novo Código de Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o 

competente alvará, para que se proceda ao levantamento da quantia 

indicada. Após arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-51.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010112-51.2016.8.11.0032 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença proposto 

pelo requerente em face do requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O 

feito tramitou regularmente, sendo que foi noticiado o pagamento do débito. 

Vieram-se os autos à conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante do pagamento integral da dívida executada, mister a 

extinção do presente processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código 

de Processo Civil aduz que a execução deve ser extinta quando do 

recebimento dos valores. Isso posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO o presente cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, 

do Novo Código de Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o 

competente alvará, para que se proceda ao levantamento da quantia 

indicada. Após arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-20.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MENDES BARRAVIEIRA OAB - MT0013116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010041-20.2014.8.11.0032 REQUERENTE: EDERALDO LEMES DO PRADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 

Intime-se o executado para manifestação. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-31.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000419-31.2017.8.11.0032 REQUERENTE: MARIA DO CARMO 

RODRIGUES TEIXEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Converto o julgamento em 

diligência e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar cópia do Contrato de Eletrificação Rural “Luz no 

Campo” referente UC 7290829, sob pena de extinção e arquivamento. 

Tomem-se as demais providências de estilo. ROSEMILIA LIMA GUEDES 

Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000103-52.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000103-52.2016.8.11.0032 EXEQUENTE: ELIANE MENDES MULLER AFFI 

EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos e etc.. Ao autor para dar andamento no feito. Cumpra-se. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010190-16.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDES DELBONI DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA REIS HOTEIS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0011261A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010190-16.2014.8.11.0032 REQUERENTE: LAIDES DELBONI DE 

ANDRADE REQUERIDO: OLIVEIRA REIS HOTEIS E TURISMO LTDA - ME 

Vistos etc. Intime-se o executado a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena do acréscimo 

de multa e honorários, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000168-47.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZIA ARAUJO ALVES DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 02 de Maio de 2018, às 16:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-21.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO ROBERTO RONDON SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RONDON SILVA OAB - MT0019519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LOUREIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010071-21.2015.8.11.0032 REQUERENTE: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA REQUERIDO: GILBERTO LOUREIRO Vistos e etc... Ao autor para dar 

andamento no feito no prazo legal. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-45.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000334-45.2017.8.11.0032 REQUERENTE: FELIPE DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante FELIPE DE ARRUDA em desfavor da reclamada 

BANCO BRADESCO S/A, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Inicialmente, deve ser 

consignado que dúvidas não há que a pretensão da parte autora se trata 

de reprodução que consta em outras ações ajuizadas, Processos nº 

1 0 0 0 3 3 4 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 3 2 ;  1 0 0 0 0 5 2 - 0 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 3 2 ; 

1000044-30.2017.811.0032. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, 

§§ 1º e 2º do Novo Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem 

como uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Verifica-se que a parte autora 

ajuizou (03) três processos idênticos com as mesmas partes, mesma 

causa de pedir e mesmo pedido: Distribuição Processo nº Patrono 

Movimento 15/02/17 1000044-30.2017.811.0032 Fábio José dos Santos 

Em andamento 23/02/17 1000052-07.2017.811.0032 Dargilan B. Cintra 

Sentenciado 27/07/17 1000334-45.2017.811.0032 Fábio José dos Santos 

Concluso para julgamento Observa-se, que tanto na 1ª (primeira) ação 

distribuída em 15/02/17 (id 4870556) como na 3ª (terceira) que foi 

distribuída em 27/07/17 (9176734) pelo mesmo patrono, o extrato da 

negativação é o mesmo, datado de 26/05/2016 às 10:21hs, comprovando 

a identidade das ações. Outro fato importante é que na 2ª (segunda) ação 

distribuída (1000052-07.2017.811.0032), o extrato da negativação é 

datado de 15/05/2016 (id 4948152), nessa, o Banco reclamado foi 

condenado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e já efetuou o depósito judicial 

do valor da condenação, em 31/07/17 (id 9314947). Importa inferir que a 

parte autora tomou ciência da sentença em 19/07/2017 às 16:49, 

conforme id 9059452, portanto, ao propor a terceira ação a parte autora já 

tinha ciência da procedência da sentença exarada nos autos 

1000052-07.2017.811.0032. Sopesando essas observações, tenho que a 

parte autora, agiu de maneira ardilosa, tentando induzir este D. Juízo a 

erro, e que o caso merece ser encaminhado ao Conselho de Ética da 

Ordem dos Advogados Seção de Mato Grosso e ao Ministério Público para 

averiguar a possível pratica de lide temerária. O artigo 32, parágrafo único 

da Lei nº 8.906/1994 dispõem que: “O advogado é responsável pelos atos 

que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”. “Em caso de 

lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu 

cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que 

será apurado em ação própria”. Em comentários ao aludido dispositivo 

legal, Paulo Luiz Netto Lobo assinala que: “Ocorre a lide temerária quando 

o advogado coligar-se com o cliente para lesar a parte contrária, sendo 

solidariamente responsável pelos danos que causar. A lide temerária 

funciona como meio indevido de pressão e intimidação, estando destituída 

de qualquer fundamentação legal, consistindo em instrumentalização 

abusiva do acesso à justiça, pra fins impróprios ou ilícitos”. Prossegue 

dizendo: “A lide temerária, no entanto, não se presume, nem pode a 

condenação decorrente ser decretada pelo juiz na mesma ação. 

Tampouco basta a prova da temeridade, que pode ser resultado da 

inexperiência ou da simples culpa do advogado. Para responsabilizar o 

advogado é imprescindível a prova do dolo. Caracterizando-se a lide 

temerária, pode a parte prejudicada ingressar em juízo com ação própria 

de responsabilidade civil contra o advogado que, coligado com o cliente, 

causou-lhe danos materiais ou morais, ante a evidência do dolo. A 

competência para a ação própria de responsabilidade civil é da justiça 

comum, ainda que a lide temerária tenha outra origem, como a Justiça do 

Trabalho”. Mais abaixo: “...É gravíssima infração ética profissional” 

(Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 3ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 177). Para Gladston Mamede: “A lide temerária, sabe-se, 

é aquela que é intentada sem fundamento, sem razão de ser; o pedido é 

fruto de má-fé, de fraude ou de capricho do autor, que busca através da 

ação criar uma lesão para o réu ou para um terceiro”. (...) “Também há lide 

temerária no abuso de Direito. “O processo comenta Adroaldo Leão -, 

instrumento de realização do direito, não é meio para se prejudicar alguém 

(teoria subjetivista) ou para atingir objetivos anti-sociais, [...] Não pode a 

parte ou seu procurador invocar a tutela jurisdicional para prejudicar 

outrem ou desvirtuar a finalidade do seu direito. O abuso existe, mesmo 

não tendo havido dano à parte contrária [...] A teoria do abuso de direito, 

que tem suas raízes fincadas na moral, encontra no princípio da lealdade 

processual o seu grande aliado. É dever não só das partes, mas também 

dos advogados, exercer o seu direito com moralidade e probidade, não só 

nas suas relações recíprocas, como também perante órgão jurisdicional...” 

(A Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. 2ª edição. São Paulo: 

atlas, 2003, p.263/264). Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sugiro a remessa de ofício para a Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seção Mato Grosso e ao Ministério Público, para que estas 

instituições tomem as providências que o caso comporta. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-45.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000334-45.2017.8.11.0032 REQUERENTE: FELIPE DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante FELIPE DE ARRUDA em desfavor da reclamada 

BANCO BRADESCO S/A, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Inicialmente, deve ser 

consignado que dúvidas não há que a pretensão da parte autora se trata 

de reprodução que consta em outras ações ajuizadas, Processos nº 

1 0 0 0 3 3 4 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 3 2 ;  1 0 0 0 0 5 2 - 0 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 3 2 ; 

1000044-30.2017.811.0032. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, 

§§ 1º e 2º do Novo Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem 

como uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Verifica-se que a parte autora 

ajuizou (03) três processos idênticos com as mesmas partes, mesma 

causa de pedir e mesmo pedido: Distribuição Processo nº Patrono 

Movimento 15/02/17 1000044-30.2017.811.0032 Fábio José dos Santos 

Em andamento 23/02/17 1000052-07.2017.811.0032 Dargilan B. Cintra 

Sentenciado 27/07/17 1000334-45.2017.811.0032 Fábio José dos Santos 

Concluso para julgamento Observa-se, que tanto na 1ª (primeira) ação 

distribuída em 15/02/17 (id 4870556) como na 3ª (terceira) que foi 

distribuída em 27/07/17 (9176734) pelo mesmo patrono, o extrato da 

negativação é o mesmo, datado de 26/05/2016 às 10:21hs, comprovando 

a identidade das ações. Outro fato importante é que na 2ª (segunda) ação 

distribuída (1000052-07.2017.811.0032), o extrato da negativação é 

datado de 15/05/2016 (id 4948152), nessa, o Banco reclamado foi 

condenado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e já efetuou o depósito judicial 

do valor da condenação, em 31/07/17 (id 9314947). Importa inferir que a 

parte autora tomou ciência da sentença em 19/07/2017 às 16:49, 

conforme id 9059452, portanto, ao propor a terceira ação a parte autora já 

tinha ciência da procedência da sentença exarada nos autos 

1000052-07.2017.811.0032. Sopesando essas observações, tenho que a 

parte autora, agiu de maneira ardilosa, tentando induzir este D. Juízo a 

erro, e que o caso merece ser encaminhado ao Conselho de Ética da 

Ordem dos Advogados Seção de Mato Grosso e ao Ministério Público para 

averiguar a possível pratica de lide temerária. O artigo 32, parágrafo único 

da Lei nº 8.906/1994 dispõem que: “O advogado é responsável pelos atos 

que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”. “Em caso de 

lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu 

cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que 

será apurado em ação própria”. Em comentários ao aludido dispositivo 

legal, Paulo Luiz Netto Lobo assinala que: “Ocorre a lide temerária quando 

o advogado coligar-se com o cliente para lesar a parte contrária, sendo 

solidariamente responsável pelos danos que causar. A lide temerária 

funciona como meio indevido de pressão e intimidação, estando destituída 

de qualquer fundamentação legal, consistindo em instrumentalização 

abusiva do acesso à justiça, pra fins impróprios ou ilícitos”. Prossegue 

dizendo: “A lide temerária, no entanto, não se presume, nem pode a 

condenação decorrente ser decretada pelo juiz na mesma ação. 

Tampouco basta a prova da temeridade, que pode ser resultado da 

inexperiência ou da simples culpa do advogado. Para responsabilizar o 

advogado é imprescindível a prova do dolo. Caracterizando-se a lide 

temerária, pode a parte prejudicada ingressar em juízo com ação própria 

de responsabilidade civil contra o advogado que, coligado com o cliente, 

causou-lhe danos materiais ou morais, ante a evidência do dolo. A 

competência para a ação própria de responsabilidade civil é da justiça 

comum, ainda que a lide temerária tenha outra origem, como a Justiça do 

Trabalho”. Mais abaixo: “...É gravíssima infração ética profissional” 

(Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 3ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 177). Para Gladston Mamede: “A lide temerária, sabe-se, 

é aquela que é intentada sem fundamento, sem razão de ser; o pedido é 

fruto de má-fé, de fraude ou de capricho do autor, que busca através da 

ação criar uma lesão para o réu ou para um terceiro”. (...) “Também há lide 

temerária no abuso de Direito. “O processo comenta Adroaldo Leão -, 

instrumento de realização do direito, não é meio para se prejudicar alguém 

(teoria subjetivista) ou para atingir objetivos anti-sociais, [...] Não pode a 

parte ou seu procurador invocar a tutela jurisdicional para prejudicar 

outrem ou desvirtuar a finalidade do seu direito. O abuso existe, mesmo 

não tendo havido dano à parte contrária [...] A teoria do abuso de direito, 

que tem suas raízes fincadas na moral, encontra no princípio da lealdade 

processual o seu grande aliado. É dever não só das partes, mas também 

dos advogados, exercer o seu direito com moralidade e probidade, não só 

nas suas relações recíprocas, como também perante órgão jurisdicional...” 

(A Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. 2ª edição. São Paulo: 

atlas, 2003, p.263/264). Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sugiro a remessa de ofício para a Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seção Mato Grosso e ao Ministério Público, para que estas 

instituições tomem as providências que o caso comporta. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-45.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000334-45.2017.8.11.0032 REQUERENTE: FELIPE DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante FELIPE DE ARRUDA em desfavor da reclamada 

BANCO BRADESCO S/A, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Inicialmente, deve ser 

consignado que dúvidas não há que a pretensão da parte autora se trata 

de reprodução que consta em outras ações ajuizadas, Processos nº 
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1 0 0 0 3 3 4 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 3 2 ;  1 0 0 0 0 5 2 - 0 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 3 2 ; 

1000044-30.2017.811.0032. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, 

§§ 1º e 2º do Novo Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem 

como uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Verifica-se que a parte autora 

ajuizou (03) três processos idênticos com as mesmas partes, mesma 

causa de pedir e mesmo pedido: Distribuição Processo nº Patrono 

Movimento 15/02/17 1000044-30.2017.811.0032 Fábio José dos Santos 

Em andamento 23/02/17 1000052-07.2017.811.0032 Dargilan B. Cintra 

Sentenciado 27/07/17 1000334-45.2017.811.0032 Fábio José dos Santos 

Concluso para julgamento Observa-se, que tanto na 1ª (primeira) ação 

distribuída em 15/02/17 (id 4870556) como na 3ª (terceira) que foi 

distribuída em 27/07/17 (9176734) pelo mesmo patrono, o extrato da 

negativação é o mesmo, datado de 26/05/2016 às 10:21hs, comprovando 

a identidade das ações. Outro fato importante é que na 2ª (segunda) ação 

distribuída (1000052-07.2017.811.0032), o extrato da negativação é 

datado de 15/05/2016 (id 4948152), nessa, o Banco reclamado foi 

condenado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e já efetuou o depósito judicial 

do valor da condenação, em 31/07/17 (id 9314947). Importa inferir que a 

parte autora tomou ciência da sentença em 19/07/2017 às 16:49, 

conforme id 9059452, portanto, ao propor a terceira ação a parte autora já 

tinha ciência da procedência da sentença exarada nos autos 

1000052-07.2017.811.0032. Sopesando essas observações, tenho que a 

parte autora, agiu de maneira ardilosa, tentando induzir este D. Juízo a 

erro, e que o caso merece ser encaminhado ao Conselho de Ética da 

Ordem dos Advogados Seção de Mato Grosso e ao Ministério Público para 

averiguar a possível pratica de lide temerária. O artigo 32, parágrafo único 

da Lei nº 8.906/1994 dispõem que: “O advogado é responsável pelos atos 

que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”. “Em caso de 

lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu 

cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que 

será apurado em ação própria”. Em comentários ao aludido dispositivo 

legal, Paulo Luiz Netto Lobo assinala que: “Ocorre a lide temerária quando 

o advogado coligar-se com o cliente para lesar a parte contrária, sendo 

solidariamente responsável pelos danos que causar. A lide temerária 

funciona como meio indevido de pressão e intimidação, estando destituída 

de qualquer fundamentação legal, consistindo em instrumentalização 

abusiva do acesso à justiça, pra fins impróprios ou ilícitos”. Prossegue 

dizendo: “A lide temerária, no entanto, não se presume, nem pode a 

condenação decorrente ser decretada pelo juiz na mesma ação. 

Tampouco basta a prova da temeridade, que pode ser resultado da 

inexperiência ou da simples culpa do advogado. Para responsabilizar o 

advogado é imprescindível a prova do dolo. Caracterizando-se a lide 

temerária, pode a parte prejudicada ingressar em juízo com ação própria 

de responsabilidade civil contra o advogado que, coligado com o cliente, 

causou-lhe danos materiais ou morais, ante a evidência do dolo. A 

competência para a ação própria de responsabilidade civil é da justiça 

comum, ainda que a lide temerária tenha outra origem, como a Justiça do 

Trabalho”. Mais abaixo: “...É gravíssima infração ética profissional” 

(Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 3ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 177). Para Gladston Mamede: “A lide temerária, sabe-se, 

é aquela que é intentada sem fundamento, sem razão de ser; o pedido é 

fruto de má-fé, de fraude ou de capricho do autor, que busca através da 

ação criar uma lesão para o réu ou para um terceiro”. (...) “Também há lide 

temerária no abuso de Direito. “O processo comenta Adroaldo Leão -, 

instrumento de realização do direito, não é meio para se prejudicar alguém 

(teoria subjetivista) ou para atingir objetivos anti-sociais, [...] Não pode a 

parte ou seu procurador invocar a tutela jurisdicional para prejudicar 

outrem ou desvirtuar a finalidade do seu direito. O abuso existe, mesmo 

não tendo havido dano à parte contrária [...] A teoria do abuso de direito, 

que tem suas raízes fincadas na moral, encontra no princípio da lealdade 

processual o seu grande aliado. É dever não só das partes, mas também 

dos advogados, exercer o seu direito com moralidade e probidade, não só 

nas suas relações recíprocas, como também perante órgão jurisdicional...” 

(A Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. 2ª edição. São Paulo: 

atlas, 2003, p.263/264). Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sugiro a remessa de ofício para a Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seção Mato Grosso e ao Ministério Público, para que estas 

instituições tomem as providências que o caso comporta. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-74.2013.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NOILSON NORBERTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BLEID - RESPONSAVEL PELA PEIXARIA ROSARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010072-74.2013.8.11.0032 REQUERENTE: NOILSON NORBERTO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BLEID - RESPONSAVEL PELA PEIXARIA ROSARIO 

Vistos etc., Cuida-se de “exceção de pré-executividade” oferecida pela 

parte ré, ora devedora, oportunidade em que sustenta a inexistência do 

título executivo, e a ausência de certeza do título, trazendo ainda aos 

autos provas da inexistência da dívida e incerteza da sentença, sem 

resposta da parte exequente. Cediço que a exceção de 

pré-executividade, construção doutrinária com amparo legal no parágrafo 

único do artigo 803 do CPC/15, tem cabimento para as hipóteses 

especialíssimas e restritas da flagrante inexistência ou nulidade do título 

executivo, ou, ainda, quando ausentes os pressupostos processuais e/ou 

condições da ação, ou também quanto à prescrição e decadência, desde 

que a prova esteja pré-constituída nos autos. In casu, verifica-se que o 

fundamento da exceção pauta-se na inexistência do débito e na incerteza 

da sentença. Decido: Verifico que o réu acostou aos autos Termo 

Circunstanciado de Ocorrência, B.O., Requisição de Exame de Corpo de 

Delito, CTPS, Nota Fiscal de venda, Recibo, Declaração de que a venda foi 

efetuada diretamente ao comprador sem a participação do autor. Também 

há prova de que o autor trabalhou na fazenda até 05/10/2012 e quando da 

alegada comissão de venda em 22/01/2013, o autor já não era mais 

funcionário da Fazenda São Benedito. Assim, já não trabalhava mais para 

o réu. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora, 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. O autor foi devidamente intimado 

para apresentar sua impugnação à exceção de pré-executividade da 

sentença id 2448018, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

sua manifestação, id. 3285335. Compulsando os autos e as razões da 

impugnação interposta pelo réu e a sentença, verifico que o acolhimento 

da exceção é medida que se impõe. Dessarte, declaro indevida a 

execução do valor de R$ 5.496,19 (cinco mil quatrocentos e noventa e 

seus reais e nove centavos). Pelo exposto, OPINO PELA PROCEDENCIA 

DA PRESENTE EXCEÇÃO, com resolução de mérito (Enunciado 

143/Fonaje), para o fim de: -ACOLHER a Exceção de Pré-Executividade, 

na forma da fundamentação supra; -DECLARAR indevida a execução da 

divida discutida nos autos; Isento de custas e honorários de advogados 

conforme previsto no artigo 55, da lei 9.099/95. Publicada pelo PJe. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação. Intimem-se. Cumpra-se. ROSEMILIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 
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as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-68.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALCELY THAISA DO CARMO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO OAB - MT0013316A (ADVOGADO)

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO DAMKE MULLER - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Vistos etc. Intime-se o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, sob pena do acréscimo de multa e honorários, 

ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-16.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA FERNANDA GENEROSO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO OAB - MT0013316A (ADVOGADO)

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO DAMKE MULLER - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Vistos etc. Intime-se o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, sob pena do acréscimo de multa e honorários, 

ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-31.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LIDIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO OAB - MT0013316A (ADVOGADO)

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO DAMKE MULLER - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Vistos etc. Intime-se o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, sob pena do acréscimo de multa e honorários, 

ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-18.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO OAB - MT0013316A (ADVOGADO)

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO DAMKE MULLER - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Vistos etc. Intime-se o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, sob pena do acréscimo de multa e honorários, 

ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-33.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DA SILVA MAMEDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO OAB - MT0013316A (ADVOGADO)

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO DAMKE MULLER - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Vistos etc. Intime-se o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, sob pena do acréscimo de multa e honorários, 

ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-83.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA HELENA DE SOUZA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO OAB - MT0013316A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAMKE MULLER - ME (REQUERIDO)

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Vistos etc. Intime-se o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, sob pena do acréscimo de multa e honorários, 

ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-61.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO OAB - MT0013316A (ADVOGADO)

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO DAMKE MULLER - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Vistos etc. Intime-se o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, sob pena do acréscimo de multa e honorários, 

ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. ARTHUR 
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MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-46.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ERENEUZA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO OAB - MT0013316A (ADVOGADO)

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO DAMKE MULLER - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Vistos etc. Intime-se o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, sob pena do acréscimo de multa e honorários, 

ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-76.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO OAB - MT0013316A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAMKE MULLER - ME (REQUERIDO)

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Vistos etc. Intime-se o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, sob pena do acréscimo de multa e honorários, 

ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-12.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIM ALVES RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 02 de Maio de 2018, às 16:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-10.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WALLACE SERVIO RONDON - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLAINE FABIA DE ANDRADE OAB - MT0006900A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA A. RIBEIRO GIL - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8020011-10.2015.8.11.0032 REQUERENTE: FERNANDO WALLACE 

SERVIO RONDON - ME REQUERIDO: ALEXANDRA A. RIBEIRO GIL - ME 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por FERNANDO WALLACE 

SERVIO RONDON - ME em desfavor de ALEXANDRA A. RIBEIRO GIL - ME. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em síntese, sustenta a parte reclamante que é credora 

da importância de R$ 27.585,65 (vinte e sete mil e quinhentos e sessenta e 

cinco reais e oitenta e cinco centavos). Afirma que o credito é referente 

ao Distrato Social em razão da cessação da sociedade de fato havida 

entre as partes no período compreendido entre janeiro de 2014 a fevereiro 

de 2015. A controvérsia paira exclusivamente quanto ao valor cobrado, 

posto que, a reclamada afirma que efetuou pagamento parcial de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), entretanto, não juntou prova do referido 

pagamento, tampouco impugnou o calculo apresentado pela parte autora. 

Na contestação apresentada, a reclamada confessa que a dívida existe, 

apresentando apenas justificativas que não o isentam de cumprir sua 

obrigação (dever de pagar), mormente porque não trouxe nenhum 

elemento de prova a fim de contrariar as alegações da inicial. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZATÓRIA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL. DISTRATO 

EFETUADO ENTRE AS PARTES. PROVA QUE DEMONSTRA A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. A 

autora firma que, com a rescisão unilateral do contrato social que mantinha 

com a ré, ficara esta lhe devendo valores relativos à metade do 

faturamento mensal do estabelecimento, assim, como metade do valor de 

um aparelho autoclave. Além disso, ante a forma da rescisão, entende que 

a ré deve lhe indenizar por danos morais. A ré, por sua vez, aduz que foi 

realizado o distrato, tendo pago a quantia ajustada pelo contrato, assim, 

como ficara a autora devendo metade das despesas do negócio no mês 

da resolução. A prova produzida indica verossimilhança na versão da ré, 

pois o recibo firmado pela autora dá conta do recebimento do valor integral 

da parceria ajustada, sem nada referir a cerca do faturamento e das 

despesas mensais. A alegação da autora, no sentido de que fora paga a 

quantia de R$ 1.200,00 com os valores do faturamento do salão não 

guarda referência com os fatos descritos na inicial, pois ali a autora não 

menciona tais valores que ficaram na sua posse. E tais valores são 

diversos. Constitui-se assim, tal alegação, em inovação processual. È 

certo, também, tal como definido na sentença, que a autora deveria arcar 

com metade das despesas do mês da rescisão. De igual forma, 

tratando-se de resolução de contrato, só excepcionalmente restaria 

configurado o dano moral alegado. Não há prova dos autos que evidencie 

tais danos. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004232427, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

27/06/2013). Conforme jurisprudência, inexistindo provas da cobrança de 

juros abusivos, a obrigação de pagar é a medida que se impõe à parte ré. 

APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE 

AGIOTAGEM E COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA. 

Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, na medida em que a prova 

dos autos é no sentido da tese arguida pelos demandantes, de que um 

dos réus exercia a função de gestor da empresa, em que pese de maneira 

não formal. A nota promissória, sem força cambial, por não se revestir dos 

requisitos formais previstos na legislação, serve apenas como início de 

prova da existência do respectivo crédito, sendo ônus do autor, ora 

apelado, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que restou 

satisfeito. A legislação pátria permite a pactuação de empréstimos entre 

particulares, necessitando que a eventual contagem de juros acima do 

permitido seja cabalmente demonstrada. No caso, o réu não logrou 
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comprovar a prática de agiotagem, de modo que a procedência da ação de 

cobrança é medida imperativa. A correção monetária deve incidir a partir 

da data do vencimento da obrigação e não do ajuizamento da ação, pena 

de locupletamento ilícito por parte dos devedores. AFASTARAM A 

PRELIMINAR. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70058875444, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 13/08/2014)(TJ-RS - AC: 

70058875444 RS , Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 

13/08/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 22/08/2014) Assim, partindo dessa premissa, entendo que a 

pretensão se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na 

inicial, demonstrado por meio de provas devidamente assinada. Com 

efeito, outro caminho não há a não ser julgar procedente a pretensão. 

Ante o exposto, opino pela procedência da pretensão contida na peça 

inicial e, por consequência, condeno a reclamada ALEXANDRA A. RIBEIRO 

GIL - ME a pagar a FERNANDO WALLACE SERVIO RONDON - ME, a 

importância de R$ 27.585,65 (vinte e sete mil e quinhentos e sessenta e 

cinco reais e oitenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 

161, § 1º, CTN), a contar a partir da citação e, o faço, com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMILIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-10.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WALLACE SERVIO RONDON - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLAINE FABIA DE ANDRADE OAB - MT0006900A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA A. RIBEIRO GIL - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8020011-10.2015.8.11.0032 REQUERENTE: FERNANDO WALLACE 

SERVIO RONDON - ME REQUERIDO: ALEXANDRA A. RIBEIRO GIL - ME 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por FERNANDO WALLACE 

SERVIO RONDON - ME em desfavor de ALEXANDRA A. RIBEIRO GIL - ME. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em síntese, sustenta a parte reclamante que é credora 

da importância de R$ 27.585,65 (vinte e sete mil e quinhentos e sessenta e 

cinco reais e oitenta e cinco centavos). Afirma que o credito é referente 

ao Distrato Social em razão da cessação da sociedade de fato havida 

entre as partes no período compreendido entre janeiro de 2014 a fevereiro 

de 2015. A controvérsia paira exclusivamente quanto ao valor cobrado, 

posto que, a reclamada afirma que efetuou pagamento parcial de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), entretanto, não juntou prova do referido 

pagamento, tampouco impugnou o calculo apresentado pela parte autora. 

Na contestação apresentada, a reclamada confessa que a dívida existe, 

apresentando apenas justificativas que não o isentam de cumprir sua 

obrigação (dever de pagar), mormente porque não trouxe nenhum 

elemento de prova a fim de contrariar as alegações da inicial. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZATÓRIA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL. DISTRATO 

EFETUADO ENTRE AS PARTES. PROVA QUE DEMONSTRA A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. A 

autora firma que, com a rescisão unilateral do contrato social que mantinha 

com a ré, ficara esta lhe devendo valores relativos à metade do 

faturamento mensal do estabelecimento, assim, como metade do valor de 

um aparelho autoclave. Além disso, ante a forma da rescisão, entende que 

a ré deve lhe indenizar por danos morais. A ré, por sua vez, aduz que foi 

realizado o distrato, tendo pago a quantia ajustada pelo contrato, assim, 

como ficara a autora devendo metade das despesas do negócio no mês 

da resolução. A prova produzida indica verossimilhança na versão da ré, 

pois o recibo firmado pela autora dá conta do recebimento do valor integral 

da parceria ajustada, sem nada referir a cerca do faturamento e das 

despesas mensais. A alegação da autora, no sentido de que fora paga a 

quantia de R$ 1.200,00 com os valores do faturamento do salão não 

guarda referência com os fatos descritos na inicial, pois ali a autora não 

menciona tais valores que ficaram na sua posse. E tais valores são 

diversos. Constitui-se assim, tal alegação, em inovação processual. È 

certo, também, tal como definido na sentença, que a autora deveria arcar 

com metade das despesas do mês da rescisão. De igual forma, 

tratando-se de resolução de contrato, só excepcionalmente restaria 

configurado o dano moral alegado. Não há prova dos autos que evidencie 

tais danos. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004232427, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

27/06/2013). Conforme jurisprudência, inexistindo provas da cobrança de 

juros abusivos, a obrigação de pagar é a medida que se impõe à parte ré. 

APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE 

AGIOTAGEM E COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA. 

Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, na medida em que a prova 

dos autos é no sentido da tese arguida pelos demandantes, de que um 

dos réus exercia a função de gestor da empresa, em que pese de maneira 

não formal. A nota promissória, sem força cambial, por não se revestir dos 

requisitos formais previstos na legislação, serve apenas como início de 

prova da existência do respectivo crédito, sendo ônus do autor, ora 

apelado, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que restou 

satisfeito. A legislação pátria permite a pactuação de empréstimos entre 

particulares, necessitando que a eventual contagem de juros acima do 

permitido seja cabalmente demonstrada. No caso, o réu não logrou 

comprovar a prática de agiotagem, de modo que a procedência da ação de 

cobrança é medida imperativa. A correção monetária deve incidir a partir 

da data do vencimento da obrigação e não do ajuizamento da ação, pena 

de locupletamento ilícito por parte dos devedores. AFASTARAM A 

PRELIMINAR. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70058875444, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 13/08/2014)(TJ-RS - AC: 

70058875444 RS , Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 

13/08/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 22/08/2014) Assim, partindo dessa premissa, entendo que a 

pretensão se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na 

inicial, demonstrado por meio de provas devidamente assinada. Com 

efeito, outro caminho não há a não ser julgar procedente a pretensão. 

Ante o exposto, opino pela procedência da pretensão contida na peça 

inicial e, por consequência, condeno a reclamada ALEXANDRA A. RIBEIRO 

GIL - ME a pagar a FERNANDO WALLACE SERVIO RONDON - ME, a 

importância de R$ 27.585,65 (vinte e sete mil e quinhentos e sessenta e 

cinco reais e oitenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 

161, § 1º, CTN), a contar a partir da citação e, o faço, com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 
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arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMILIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-79.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIM ALVES RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 02 de Maio de 2018, às 17:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-72.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CAMPOS DE ALMEIDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Rosário 

Oeste - MT Juizado Especial - Pje CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ART. 

18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO Rosário Oeste - MT, 17 de 

janeiro de 2018. Senhor (a) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO 

S/A CIDADE DE DEUS, S/N°, VILA YARA OSASCO/SP CEP: 060.29-900 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante desta carta, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

para o dia 25/04/2018, às 16:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela 

oferecer defesa escrita ou oral. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000371-72.2017.811.0032 ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial 

C í v e l - > P r o c e d i m e n t o  d e  C o n h e c i m e n t o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE 

RECLAMANTE: ADEMIR CAMPOS DE ALMEIDA MORAES ADVOGADO DA 

PARTE RECLAMANTE: ANA LUIZA ANTUNES GOMES PARTE 

RECLAMADA : BANCO BRADESCO S/A ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Ederaldo Lemes do 

Prado Gestor Judiciário Sede do juizado e Informações: Av. Otávio Costa, 

S/ Nº Bairro: Santo Antônio Cidade: Rosário Oeste-MT Cep:78470000 

Fone: (65) 3356-1371.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84123 Nr: 2317-33.2017.811.0053

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KALMON DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9245/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico que o item “b” dos pedidos da inicial, o Autor pretende a nulidade 

do processo administrativo e do ato de demissão, bem como sua 

reintegração ao cargo de professor.

No entanto, observo que o Autor não juntou sequer o ato de sua 

nomeação, sendo o documento intitulado como “doc. 06”, um requerimento 

de nomeação e não o ato em si, e, sendo essa a questão central dos 

autos, reputo que tal documento é indispensável à propositura da ação 

(art. 320 do CPC).

Assim, determino a emenda da petição inicial, devendo o Autor juntar aos 

autos os documentos que embasam seus pedidos.

 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, nos termos expostos acima, sob pena de indeferimento da 

vestibular (art. 321, parágrafo único, CPC/2015).

Ademais, DEFIRO as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC/2015.

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84111 Nr: 2308-71.2017.811.0053

 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: MXDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a Autora, por meio de seu advogado. 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.Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO.Cumpra-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81836 Nr: 1188-90.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DUARTE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Certifico e dou fé, que conforme nomeação em anexo, e conforme 

portaria 63/2017-DF, artigo 5º§1º, foi nomeado a DRª FRANCINE DE 
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MOURA RIBEIRO, OAB nº 9274, como defensora dativa do denunciado 

nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83775 Nr: 2122-48.2017.811.0053

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE SOUZA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA DE SOUZA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223 O

 Vistos etc.

Ref. 25: Considerando a composição amigável entre os litigantes, realizada 

durante a audiência de mediação, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

entabulado entre as partes, para que surta seus regulares e jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72017 Nr: 635-14.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DUARTE DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A

 Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recorridos (Autor e Réu) para, querendo, apresentar 

contrarrazões aos recursos de ref. 31 e 32, no prazo legal.

Outrossim, DEFIRO o pedido autoral de ref. 36. Expeça-se o necessário 

para o levantamento/transferência dos valores depositados, tal como 

postulado.

Após, remetam-se os autos ao E. TJMT, para julgamento dos apelos 

interpostos.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76728 Nr: 960-52.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, Ronimárcio Neves - OAB:6228

 Vistos etc.

Dispensada a comunicação 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 202 do 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.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 59510 Nr: 1227-63.2012.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDA, JJMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO INICIAL concedendo, definitivamente, 

a guarda do menor Walisson Eduardo Miranda da Silva Almeida, junto a 

seu avô materno, Benedito de Oliveira Silva.CONCEDO à genitora do menor 

o direito de visitas em finais de semana alternados, sempre na presença 

do avô materno.Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas ou honorários por incabíveis (ECA, art. 141, § 2º).Dada a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca de Vera, bem como o 

efetivo trabalho realizado pelo Advogado Dativo, fixo, em favor, a título de 

honorários advocatícios, 04 (quatro) URH’s, à luz do art. 80, § 4º, do CPC. 

EXPEÇA-SE o necessário.Dou por publicada a presente sentença com a 

entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro nos termos que 

dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Cumpra-se, EXPEDINDO-SE o 

necessário.Às providências, com estrita observância de todas as normas 

previstas na CNGC/MT.Intimem-se. Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70087 Nr: 1414-03.2014.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KATIA LUCIA PEDROSA DA SILVA, EDUARDO PIRES 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCE PEDROSA DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar de Carvalho 

Junior - OAB:10.032/MT

 Vistos etc.

 Nomeio a requerida, como defensor dativo, o advogado Dr. Júlio Cesar 

Moreira Silva Junior, OAB/MT 9.709, o qual deverá ser cientificado desta 

decisão, bem como apresentar a defesa do requerido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79230 Nr: 92-40.2017.811.0053

 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: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS GOMES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81587 Nr: 1072-84.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, Ronimárcio Neves - OAB:6228

 DEFIRO A BUSCA E APREENSÃO dos bens móveis descritos na exordial, 

cuja diligência deverá ser realizada no endereço apontado pelo 

Requerente (Fazenda Vertente).Ao ser efetivada a apreensão dos bens, 
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os mesmos deverão ser entregues nas mãos de um dos depositários 

indicados na petição inicial, mediante termo nos autos. Concomitante, 

deverá ser expedido ofício ao Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, informando a apreensão dos bens 

(art. 3º, § 13º do Dec. 911/69).Cumpra-se, servindo uma cópia deste como 

MANDADO.Ultimadas as providências acima, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 772 Nr: 620-07.1999.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPDR, MPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Azevedo Antunes - 

OAB:8843/MT, RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - OAB:12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Marvulle - 

OAB:3110/MT, RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - OAB:12016

 Vistos etc.Cuida-se de Ação de Reconhecimento de Paternidade e 

Alimentos ajuizada por H. P. da R. R., representado por sua genitora 

MARGARETE PAES ROSA, em face de EDENILDO FRANCISCO 

RODRIGUES, pelos argumentos expostos na prefacial.Conforme atestam 

as certidões do Oficial de Justiça fls. 185 e 190, tanto o Requerente 

quanto o Requerido mudaram de endereço sem informar os 

autos.Vieram-me os autos conclusos.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO.A extinção do feito é mister.Compete à parte Autora manter o seu 

endereço atualizado nos autos, bem como acompanhar o andamento do 

feito, seja pessoalmente ou por meio de seu Advogado/Defensor, devendo 

sempre, quando solicitada, prestar informações e juntar documentos 

essenciais ao bom andamento do processo. (...).Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda movida por H. P. da 

R. R., representado por sua genitora MARGARETE PAES ROSA, à luz do 

art. 485, III, do Código de Processo Civil/2015.Sem sustas. Sem honorários 

advocatícios.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Ao 

arquivo com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70700 Nr: 1757-96.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESIO GORGONHA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos Edesio Gorgonha Gonçalves em face de Telefonica 

Brasil S/A, para: (i) DECLARAR inexistente o débito cobrado pela 

requerida em desfavor do requerente; e, (ii) CONDENAR a requerida a 

pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo 

índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da 

prolação desta sentença. Assim, JULGO EXTINTO este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC.CONDENO, ainda, a requerida às 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.CONFIRMO a 

antecipação de tutela anteriormente deferida (Ref: 3).Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71276 Nr: 219-46.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER FABIANO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75376 Nr: 351-69.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEI CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALBERTO RAMOS - 

OAB:294128

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

MANIFESTAREM INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS DEMAIS 

PROVAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75376 Nr: 351-69.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEI CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALBERTO RAMOS - 

OAB:294128

 Vistos etc.

Cuida-se de ação revisional de contrato aforada por Marinei Correa do 

Nascimento em face de Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. - 

BANIF, ao argumento de cobrança de encargos contratuais indevidos.

Extrai-se da prefacial que os litigantes entabularam contrato de mútuo, 

contudo, a parte requerente vem cobrando por quejandos contratuais 

indevidos, para inflar seus lucros.

Com lastro nestas premissas, postula o requerente pela concessão de 

liminar para obstar à requerida encaminhe o nome daquele aos órgãos de 

proteção ao crédito ou afore demandas judiciais, bem assim permita 

depositar em Juízo o valor que entende devido, sem que haja incidência de 

mora.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, 

para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois 

requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de 

grave dano.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo 

requerido.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, 

mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de 

atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos embargados, 

com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, 

LV).

Outrossim, não se pode olvidar que todos os pedidos aventados pela 

parte requerente estão imiscuídas em possível exercício regular de direito 

pela parte credora, a qual deverá responder pelos danos causados, caso 

haja com abuso deste direito.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

vindicado por Marinei Correa do Nascimento em face de Banco 

Internacional do Funchal (Brasil), S.A. – BANIF.

Cite-se a parte requerida à manifestação no prazo legal, pena de revelia.

Intimem-se.

Às providencias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75389 Nr: 359-46.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMANEI CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALBERTO RAMOS - 

OAB:294128

 Vistos etc.

Cuida-se de ação revisional de contrato aforada por Imanei Correa do 

Nascimento em face de Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. - 

BANIF, ao argumento de cobrança de encargos contratuais indevidos.

Extrai-se da prefacial que os litigantes entabularam contrato de mútuo, 

contudo, a parte requerente vem cobrando por quejandos contratuais 

indevidos, para inflar seus lucros.

Com lastro nestas premissas, postula o requerente pela concessão de 

liminar para obstar à requerida encaminhe o nome daquele aos órgãos de 

proteção ao crédito ou afore demandas judiciais, bem assim permita 

depositar em Juízo o valor que entende devido, sem que haja incidência de 

mora.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, 

para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois 

requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de 

grave dano.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo 

requerido.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, 

mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de 

atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos embargados, 

com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, 

LV).

Outrossim, não se pode olvidar que todos os pedidos aventados pela 

parte requerente estão imiscuídas em possível exercício regular de direito 

pela parte credora, a qual deverá responder pelos danos causados, caso 

haja com abuso deste direito.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

vindicado por Imanei Correa do Nascimento em face de Banco 

Internacional do Funchal (Brasil), S.A. – BANIF.

Cite-se a parte requerida à manifestação no prazo legal, pena de revelia.

Intimem-se.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80059 Nr: 454-42.2017.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI MURINARI, PAULO SERGIO PERES 

DOS SANTOS, VICENTE PAULO FERREIRA, LEANDRO BENEDITO GOMES, 

ALBA SERRES BORGES, LÁSARO SILVA FERREIRA, MATEUS 

RODRIGUES FERREIRA, ABEL SILVA FERREIRA, FLORDELIS A 

CARVALHO, DANILO ALVES DE OLIVEIRA, VANDELAN ALVES DE 

OLIVEIRA, CLEBER ALVES DA SILVA, VANUSA FERREIRA DOS SANTOS, 

LÁZARO PEREIRA DOS SANTOS, MARIANO GOMES DA SILVA, REVANIR 

BRAGA DA SILVA, BENINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447

 Vistos etc.

Digam as partes acerca do interesse na produção de outras demais 

provas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82752 Nr: 1641-85.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO CÁSSIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:12016

 Vistos etc.

Diante do requerimento de nomeação de defensor público (ref. 15), bem 

como, considerando a suspensão das atividades da Defensoria Pública 

nesta Comarca, defiro o pedido realizado e NOMEIO ao Réu, como 

defensor dativo, o Dr. RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA, OAB/MT 12.016, 

telefone/celular (65)99299-9211

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 54331 Nr: 532-12.2012.811.0053

 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: FDIEDNCNP-P-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada por BV FINACEIRA S/A - CFI, pelos motivos 

expostos na exordial.

Instada à providência processual (fls. 66), a parte Requerente insistiu em 

permanecer inerte durante longo hiato (fls. 68).

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se dos autos o desinteresse da parte autora na continuidade do 

feito, haja vista que o processo está paralisado por período superior a 01 

(um) ano. Desta feita, caracterizada a desídia da parte autora, alternativa 

outra não há se não a extinção do feito sem resolução do mérito.

No mais, é cediço que a prestação jurisdicional possui caráter 

instrumental, secundário, declarativo/executório, desinteressado e 

provocado, valendo-se da função pacificadora Estatal, aplicando o direito 

ao caso concreto.

Diante da inércia da parte Requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide. Assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte Requerente, intimada, não 

formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a presunção de que 

não mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...). É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 60059 Nr: 1311-64.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJCS, GRACILENE CONCEIÇÃO SOARES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - 

OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, constata-se que foi deferido o bloqueio da quantia 

da R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) nas contas do 

Requerido, para o fornecimento de suplemento alimentar em favor da 

menor MARIA JÚLIA DA CONCEIÇÃO SILVA (fls. 209-210), com a ressalva 

de que a empresa beneficiada deveria prestar contas nos autos no prazo 

de 10 (dez) dias.

O bloqueio restou positivo e o valor bloqueado foi liberado por meio de 

alvará n.º 233816-5/2016, conforme fls. 221.

Todavia, às fls. 226-233, a parte Autora aportou novo pedido de bloqueio 

de valores para a aquisição dos indigitados suplementos alimentares, 

contudo, até a presente data não foi realizada a prestação de contas 

determinada.

Isto posto, INDEFIRO, neste momento, a realização de novo bloqueio e 

DETERMINO a intimação pessoal da parte Autora, para prestar contas da 

aquisição do produto em questão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento de novos pedidos de bloqueio, além das demais 

responsabilizações de natureza cível e criminal cabíveis à espécie.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68714 Nr: 549-77.2014.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCY MARIA DA SILVA, KADS, MKADS, PHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Angelo da Mata - 

OAB:10014

 Vistos etc.

 Remetam-se os autos ao E. TJMT, para o julgamento do apelo interposto.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69372 Nr: 1002-72.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON VINICIUS DUARTE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Robson Vinicius Duarte Correa em face de Claro 

S.A. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, do 

CPC.Sem custas. Sem honorários advocatícios pela justiça gratuita.Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70700 Nr: 1757-96.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESIO GORGONHA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS: 

"DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos Edesio Gorgonha Gonçalves em 

face de Telefonica Brasil S/A, para: (i) DECLARAR inexistente o débito 

cobrado pela requerida em desfavor do requerente; e, (ii) CONDENAR a 

requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês 

desde a data da prolação desta sentença. Assim, JULGO EXTINTO este 

processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC. CONDENO, ainda, a 

requerida às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem 

ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. CONFIRMO a 

antecipação de tutela anteriormente deferida (Ref: 3). Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. Às providencias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72768 Nr: 1012-82.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horácio Perdiz Pinheiro Neto 

- OAB:157.407

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por José Rita da Silva em face de 

Avon Cosméticos para DECLARAR inexistentes os débitos cobrados pela 

requerida em desfavor do requerente. Assim, JULGO EXTINTO este 

processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC.Pela sucumbência 

recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas 

processuais, e com os honorários advocatícios de seus respectivos 

Patronos.Outrossim, tenho que presentes os requisitos para a concessão 

da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), para retirar o nome do 

requerente do rol dos maus pagadores. Ora, os fatos são narrados 

demonstram a probabilidade do direito do autor, além do mais, a 

procedência da ação corrobora a necessidade da tutela provisória. 

Quanto ao perigo de dano, este parece inescondível. Isto porque são 

cediças as mazelas que um protesto causa na vida financeira de uma 

pessoaAssim sendo, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

para determinar aos órgãos de proteção ao crédito que providenciem a 

baixa de seus arquivos do débito do autor com o requerido.EXPEÇAM-SE 

os respectivos ofíciosDou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74134 Nr: 1661-47.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYLENA LORENA DA CRUZ FERREIRA, 

ADRIEL DA CRUZ FERREIRA, JOSIANE MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Afonso da Costa Ribeiro - 

OAB:1417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Marcelo Ferreira do nascimento em face de Mylena 

Lorena da Cruz Ferreira e Adriel da Cruz Ferreira, para EXONERAR o 

requerente da obrigação alimentar com a requerida. Assim, JULGO 

EXTINTA, com resolução do mérito, a presente demanda, nos termos do 

art. 487, I do CPC.Sem custas ou honorários advocatícios, pois que defiro 

as benesses da justiça gratuita a ambos os litigantes.Remanescerão, 

contudo, íntegras, as prestações pretéritas.Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Transitando em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 
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com baixa. Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76035 Nr: 660-90.2016.811.0053

 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: CLAUDEMIR GAMARRA CANHETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Augusto Granzotto de 

Pinho - OAB:12.100/MS, Jean Carlos da Silva Cunha - 

OAB:16.914/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na íntegra a decisão de ref. 21.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76725 Nr: 958-82.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, Ronimárcio Neves - OAB:6228

 Vistos etc.

Dispensada a comunicação 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 202 do 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.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76725 Nr: 958-82.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, Ronimárcio Neves - OAB:6228

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE decisão anterior (Ref. 20).

Não há ciência do descumprimento noticiado pelo MM. Juízo Deprecante.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76728 Nr: 960-52.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, Ronimárcio Neves - OAB:6228

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE decisão anterior (Ref. 20).

Não há ciência do descumprimento noticiado pelo MM. Juízo Deprecante.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80059 Nr: 454-42.2017.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI MURINARI, PAULO SERGIO PERES 

DOS SANTOS, VICENTE PAULO FERREIRA, LEANDRO BENEDITO GOMES, 

ALBA SERRES BORGES, LÁSARO SILVA FERREIRA, MATEUS 

RODRIGUES FERREIRA, ABEL SILVA FERREIRA, FLORDELIS A 

CARVALHO, DANILO ALVES DE OLIVEIRA, VANDELAN ALVES DE 

OLIVEIRA, CLEBER ALVES DA SILVA, VANUSA FERREIRA DOS SANTOS, 

LÁZARO PEREIRA DOS SANTOS, MARIANO GOMES DA SILVA, REVANIR 

BRAGA DA SILVA, BENINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447

 Vistos etc.

DEFIRO a suspensão dos presentes autos pelo prazo postulado (60 dias).

Às Providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82389 Nr: 1489-37.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante das considerações realizadas da parte Autora em ref. 24, assim 

como apreciando a prioridade de tramitação do feito, antecipo a data da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento anteriormente designada, 

para o dia 08/02/2017, às 14:30 horas.

Intimem-se as partes da nova data.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83000 Nr: 1747-47.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.De modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos.Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83813 Nr: 2139-84.2017.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS YAMASHITA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE SHINAE MATSUURA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça (Ref: 11), qual se declarou 

suspeito nos autos, verifica-se que por tal motivo o mandado de intimação 

e citação não foi cumprido, motivo pelo qual esta solenidade restou 

prejudicada.

Desta feita, REDESIGNO esta solenidade para o dia 24 de janeiro de 2018, 

às 15h00min.

Intime-se a autora por meio do seu advogado (DJE), bem como para que 

compareça com suas testemunhas independentemente de intimação.

Cite-se a parte requerida.

Diante da declaração da oficial de justiça, DETERMINO a redistribuição do 

referido mandado para outro meirinho.

Cumpra-se.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon – Assessor de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84202 Nr: 15-94.2018.811.0053

 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): RAPHAELLA ROCHA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a mora do(a) 

devedor(a), 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.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/MT e a Secretaria 

da Fazenda Estadual, pois entendo ser inócua tal medida, uma vez que se 

trata de contrato de financiamento em alienação fiduciária, modo pelo qual 

já consta restrição no documento do veículo (por força do disposto no 

artigo 1º, § 10, do decreto- lei nº 911/69). Em relação a esse pedido o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

não tem sido diverso, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA 

-ENDEREÇO DO DEVEDOR - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 

- BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN 

-RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se após deferida pelo juiz a busca 

e apreensão do veículo, o autor demonstra que exauriu os meios ao seu 

alcance para descobrir a localização do bem e o paradeiro do réu, é 

legítimo acolher o pedido de expedição de ofício para encontrar o 

endereço deste em órgãos públicos, sob pena de ferir o direito de ação, e, 

sobretudo, porque cumpre ao Judiciário zelar pelo efetivo cumprimento da 

prestação jurisdicional, devendo o Magistrado deferir a diligência, se a 

ordem judicial se fizer necessária para possibilitar o normal 

prosseguimento do feito.No caso de alienação fiduciária em garantia de 

veículo, ainda que deferida a busca e apreensão e não tenha sido 

encontrado o bem, não há necessidade de expedição de ofício ao 

DETRAN, com o objetivo de bloquear a sua transferência a terceiro de 

boa-fé, uma vez que, por força do disposto no artigo 1º, § 10, do 

Decretolei nº 911/69, a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67140 Nr: 894-77.2013.811.0053

 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: ENESIA SANTIAGO SANTOS, UDERLAN SANTIAGO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO EDUARDO FILHO, JOSÉ MARIA GOMES 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra de Moura Nogueira - 

OAB:6844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709, Suyan Magalhães de Lima - OAB:14353

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, bem como, para eventuais providências a serem postuladas.

 Não havendo manifestação, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa 

na distribuição.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67539 Nr: 1287-02.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS NEVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14282

 Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes do teor do Acórdão n.º 119326/2017 (fls. 515-518), 

proferido pelo TJ/MT que, em análise ao agravo em execução penal 

ministerial, determinou o retorno do reeducando ao status quo ante.

 OFICIE-SE, o Diretor do presídio militar da decisão em comento, bem como 

para que tome as providencias necessárias junto a SEJUDH para a 

retirada da tornozeleira eletrônica.

De igual forma, OFICIE-SE à coordenação da instituição de ensino, 

dando-lhe ciência da suspensão da frequência do reeducando no curso, 

em razão da determinação contida no acórdão proferido.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69705 Nr: 1167-22.2014.811.0053

 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: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR RODRIGUES V DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72224 Nr: 739-06.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIETE DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE CURCI SILVA - 

OAB:354167

 Vistos etc.

DEFIRO a suspensão do processo, pelo prazo postulado. Aguarde-se no 
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arquivo sem baixa.

Após, transcorrido o hiato, intime-se em termos de prosseguimento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72224 Nr: 739-06.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIETE DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE CURCI SILVA - 

OAB:354167

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deduzido por Liete da Silva 

Amorim, para determinar à requerida abstenha-se de efetuar descontos 

na folha de pagamento da parte requerente, referente ao contrato de n.º 

506356043, pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em cada 

desconto realizado.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cite-se a parte requerida para responder à presente demanda, pena de 

revelia.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74901 Nr: 134-26.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARACI MESQUITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSI RESIDENCIAL S/A, SÃO CONSTANTINO 

EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS -SPE, SANTA EMERCIANA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Zucca Neto - 

OAB:154694/SP, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT

 Vistos etc.

Ref. 41: Considerando a expressa desistência dos litigantes de qualquer 

recurso e prazo recursal, bem como diante da renuncia destes ao direito 

de recorrer da presente decisão, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

entabulado entre as partes, para que surta seus regulares e jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75376 Nr: 351-69.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEI CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALBERTO RAMOS - 

OAB:294128

 Vistos em correição.

Digam as partes se possuem interesse na produção de outras demais 

provas.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75389 Nr: 359-46.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMANEI CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALBERTO RAMOS - 

OAB:294128

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

MANIFESTAREM INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS DEMAIS 

PROVAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76550 Nr: 884-28.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos artigo 357 do CPC, passo a sanear o feito, eis que entendo 

necessária a produção de prova para dar suporte ao deslinde da causa.

As preliminares de ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da vítima e de 

terceiros, arguidas pelo Requerido Estado de Mato Grosso, em sede de 

contestação (ref. 14), serão analisadas com o mérito.

 Fixo como ponto controvertido a validade do negócio jurídico (termo de 

desistência), bem como a verificação dos motivos que levaram a prática 

do ato.

Defiro a produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado 

no prazo disposto no artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/02/2018, às 

14h00min.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Por oportuno, considerando a suspensão das atividades da Defensoria 

Pública nesta Comarca, NOMEIO a Requerente, como defensor dativo, o 

Dr. Júlio Cesar Moreira Silva Junior, OAB/MT 9.709, advogado alistado no 

Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), o qual deverá ser cientificado 

desta decisão.

INTIME-SE o defensor constituído de seu munus, cientificando-o das 

obrigações e restrições constantes da CNGCJ/MT.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76728 Nr: 960-52.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, Ronimárcio Neves - OAB:6228

 Vistos etc.

Considerando o restabelecimento da liminar proferida nos autos n.º 

23176-43.2016.811.0041 (cód. 1130422), REVOGO a decisão de ref. 20, 

proferida em 27/01/2017, e dou prosseguimento no cumprimento da 

referida liminar.

 Assim, nos moldes do art. 3º, § 12º do Dec. 911/69, DEFIRO A BUSCA E 

APREENSÃO dos bens móveis descritos na exordial, cuja diligência 

deverá ser realizada no endereço apontado pelo Requerente.

Ao ser efetivada a apreensão dos bens, os mesmos deverão ser 

entregues nas mãos de um dos depositários indicados na petição inicial, 
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mediante termo nos autos.

 Concomitante, deverá ser expedido Ofício ao Juízo da 1ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, informando a 

apreensão dos bens (art. 3º, § 13º do Dec. 911/69).

Por sua vez, INDEFIRO o pedido de suspensão do cumprimento da liminar, 

pleiteado pelo Requerido em ref. 37, vez que não cabe a este Juízo 

apreciar tal pedido.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA, servindo uma cópia deste como MANDADO.

Considerando tratar-se o feito de Ação de Busca e Apreensão 

“Itinerante”, nos termos da Lei nº 13.043, de 2014, e não de Carta 

Precatória, procedam-se às alterações necessárias no distribuidor.

Ultimadas as providências acima, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81679 Nr: 1112-66.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MIRTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária, proposta por ANA MIRTES DA SILVA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, visando à 

concessão de pensão por morte.

 Inexistindo alegação do Réu de vício, quer da relação processual, quer do 

procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como pela 

regularidade do processo sob todos esses aspectos, declaro-o saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente demanda o preenchimento pela 

parte Autora dos requisitos necessários à obtenção do benefício, quais 

sejam, (i) qualidade de segurado daquele que faleceu; e (ii) a dependência 

econômica em relação ao segurado falecido.

Desse modo, considerando-se a necessidade de comprovação das 

referidas condições, determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 08/02/2018 às 13h30min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83656 Nr: 2070-52.2017.811.0053

 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 DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leôncio, Nego, terceiros deconhecidos, Landy, 

Manoel tratorista, Nal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de 

concessão de liminar pleiteado por Manoel Amorim da Silva em face de 

Leôncio Marques de Souza, Rosivan Marques de Souza, Orlandi Neto da 

Silva Amorim, Manoel Miguel de Paula e Rosinaldo Gonçalves de 

Queiroz.CITE-SE o réu para que, querendo, apresente a defesa que 

entender cabível, pena de revelia.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83891 Nr: 2177-96.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLÉIA ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do CPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84054 Nr: 2277-51.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERNANDE CASTRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar de Carvalho Junior 

- OAB:10032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O comprovante de negativação apresentado à fl. 20 está desatualizado, 

vez que é datado de 02/02/2017, razão por que INDEFIRO a tutela 

antecipada. Para reapreciação do pedido de tutela antecipada e oportuna 

análise do pedido de indenização de dano moral, apresente a parte autora 

comprovante atual da efetivação da negativação de seu nome, emitido 

pelos cadastros de proteção ao crédito (SCPC e SERASA), no prazo de 

cinco (05) dias.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, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 05/02/2018 às 11:00 horas. Às 

providências.Intime-se.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-73.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTINA FERREIRA AIRES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO 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 STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 21 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

CLAITON LUIZ PANAZZOLO - MT0016705A, ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - MT0004102A Senhor(a) Advogado(a) do(a) REQUERIDA: 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. 

DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2018 Hora: 13:45 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000412-73.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 

20.673,54; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: SHEILA CRISTINA FERREIRA 

AIRES AGUIAR Parte Ré: VIA VAREJO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção ou ser decretada a revelia. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 
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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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000521-87.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA MARTINS DE CARVALHO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 21 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ROGER 

FERNANDES - MT0008343A-O Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDA: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT13333 A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/02/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000521-87.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: VANUZA MARTINS 

DE CARVALHO Parte Ré: VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção ou ser decretada a revelia. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-55.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CORREA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 21 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogados do(a) REQUERENTE: ALMIR 

LOPES DE ARAUJO JUNIOR - MT0004102A, CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

MT0016705A Senhor(a) Advogados do(a) REQUERIDA: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT11065A A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossas Senhorias para comparecerem à audiência de Tipo: Conciliação 

Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 

01/02/2018 Hora: 14:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000549-55.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: DOUGLAS CORREA DE MEDEIROS Parte Ré: 

LOJAS RIACHUELO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção ou ser decretada a revelia. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-08.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR OAB - MT0009245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

LIDIANE FIGUEIRA DINIZ DE SOUSA 00785896147 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 21 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: AGENOR 

JACOMO CLIVATI JUNIOR - MT0009245A Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992A 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. 

DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2018 Hora: 15:15 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000632-08.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 

35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: IRAN RODRIGUES DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDA: BANCO PAN S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção ou ser decretada a revelia. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-61.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 21 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - MT0018960A Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT14992A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossas Senhorias 

para comparecerem à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2018 Hora: 15:30 , 

no endereço ao final indicado. Processo: 1000568-61.2017.8.11.0053; 

Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: WILLIAN 

SANTANA Parte Ré: ITAÚ UNIBANCO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção ou ser decretada a revelia. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-31.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDINA RODRIGUES QUEROBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 21 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO 

DOS SANTOS MENDONCA - MT0010064A A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2018 

Hora: 15:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000570-31.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: EVALDINA RODRIGUES QUEROBINO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-98.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 21 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - MT0017633A Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - MT14994A A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/02/2018 Hora: 16:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000572-98.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ANA PAULA HENRIQUE DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIA: CLARO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção ou ser decretada a revelia. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-83.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAIRONE DE MATOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 21 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARINALVA DE MATOS SANTANA - MT0013002A Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERIDA: OZANA BATISTA GUSMÃO - MT4002 A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. 

DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2018 Hora: 16:15 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000573-83.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO TAIRONE DE MATOS 

SANTANA Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção ou ser 

decretada a revelia. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-68.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DA COSTA LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 21 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO 

DOS SANTOS MENDONCA - MT0010064A Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT13333 A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. 

DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2018 Hora: 16:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000574-68.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: CREUZA DA COSTA LOPES 

SILVA Parte Ré: VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção ou ser decretada a revelia. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-53.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DOMINGAS DE MESQUITA NASCIMENTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 21 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO 

LOUZICH DA SILVA - MT0017532A-O Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDA: OZANA BATISTA GUSMÃO - MT4002 A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/02/2018 Hora: 16:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000575-53.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: NATALINA DOMINGAS DE MESQUITA NASCIMENTO 

Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção ou ser decretada a 

revelia. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-38.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANY DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 21 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - MT0017633A Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - MT14994A A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 08/02/2018 Hora: 13:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000576-38.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: JOVANY DE ARRUDA COSTA Parte Ré: CLARO 

S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção ou ser decretada 

a revelia. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-23.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DA SILVA VIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 21 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - MT14994A A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 08/02/2018 Hora: 13:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000577-23.2017.8.11.0053; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: SELMA DA SILVA VIANA DOS SANTOS Parte Ré: 

AMERICEL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção ou ser 

decretada a revelia. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-90.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERSON WAGNER DE MORAES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 21 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JADSON 

SOUZA NOBRE - MT0015308A-O Senhor(a) Advogado do(a)REQUERIDA: 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065A A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 08/02/2018 Hora: 13:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000579-90.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 11.329,02; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: LUANDERSON WAGNER DE MORAES MARQUES 

Parte Ré: REQUERIDA: BANCO BRADESCO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção ou ser decretada a revelia. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-60.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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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 STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 21 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO 

DOS SANTOS MENDONCA - MT0010064A Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossas Senhorias para 

comparecerem à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 08/02/2018 Hora: 14:00 , 

no endereço ao final indicado. Processo: 1000581-60.2017.8.11.0053; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: JUNIOR 

MAGALHAES DA SILVA Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção ou ser decretada a revelia. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000505-36.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 23 de dezembro 

de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN BOTELHO - 

MT0017641A-O A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 22/03/2018 Hora: 16:00 , 

no endereço ao final indicado. Processo: 1000505-36.2017.8.11.0053; 

Valor causa: R$ 14.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA MADALENA DOS SANTOS 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000338-19.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR CESAR DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA DOS ANJOS DE SOUZA MARQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 de agosto de 

2017. Senhor(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - MT15367/O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 05/10/2017 

Hora: 13:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000338-19.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 4.862,78; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: DEVANIR CESAR DE OLIVEIRA - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 

99, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010211-65.2010.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILMAR DA SILVA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT0009225A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8010211-65.2010.8.11.0053 EXEQUENTE: JOSE GILMAR DA 

SILVA PIRES EXECUTADO: PANTANEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA Vistos etc. INTIME-SE, pessoalmente, o requerente/exequente à 

manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

A inércia ensejará a presunção de desistência em relação a esta lide 

(CPC, art. 485, III e VIII). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000635-26.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TAYMARA DA SILVA PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 24 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/03/2018 Hora: 16:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000635-26.2017.8.11.0053; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: TAYMARA DA SILVA 

PEDROSA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-66.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 651 de 760



BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDA: DENNER BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245A 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. 

DE CONCILIAÇÃO Data: 15/02/2018 Hora: 15:15 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000600-66.2017.8.11.0053; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDA: BANCO SANTANDER S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção ou ser decretada a revelia. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-49.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LISLEY GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN - MT0020929A A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/02/2018 Hora: 12:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000724-49.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: LISLEY GONCALVES DIAS ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000636-11.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIA SANDRI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/03/2018 Hora: 12:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000636-11.2017.8.11.0053; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: ACACIA SANDRI DA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000640-48.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EDI 

TOCANTINS SILVA - MT16519/O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 22/03/2018 

Hora: 16:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000640-48.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE 

DE SOUSA PINTO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000649-10.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IGRAYNE YANCA AMORIM RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. 

DE CONCILIAÇÃO Data: 05/04/2018 Hora: 12:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000649-10.2017.8.11.0053; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: IGRAYNE 

YANCA AMORIM RODRIGUES ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 
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audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção ou ser decretada revelia. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000650-92.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ISANIRA AMORIM PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/04/2018 Hora: 12:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000650-92.2017.8.11.0053; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: ISANIRA AMORIM PEREIRA 

RODRIGUES ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000703-73.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/04/2018 Hora: 12:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000703-73.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 8.023,73; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO 

DE JESUS SOUZA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000704-58.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY RICARDO BOMDESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/04/2018 Hora: 12:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000704-58.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 9.371,32; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: ROSINEY RICARDO 

BOMDESPACHO DA SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000705-43.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY RICARDO BOMDESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/04/2018 Hora: 13:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000705-43.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 8.187,84; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: ROSINEY RICARDO 

BOMDESPACHO DA SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000770-38.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRO TESTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

(REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 

de dezembro de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

SALATIEL DE LIRA MATTOS - MT0012893A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/04/2018 Hora: 13:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000770-38.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 5.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: SALATIEL DE LIRA 

MATTOS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-23.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EROTILDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Arnaldo Ramão Medina OAB - MT0012914A (ADVOGADO)

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DOS REIS SALES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010056-23.2014.8.11.0053; Valor causa: R$ 

28.960,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARIA EROTILDES DE 

CAMPOS STO ANTÔNIO LEVERGER, 1 de janeiro de 2018. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça constante na carta precatória devolvida, no prazo de 05 

dias. Atenciosamente, MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) 

Judiciário(a) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-43.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT, 1 de janeiro de 2018 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 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

1000856-43.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: LEONTINA ALVES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 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. MARCELA ROSA KOLODZIEJ 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-80.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BELITA AUGUSTA NAZARETH BELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT, 1 de janeiro de 2018 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 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

1000127-80.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 19.947,12; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: BELITA AUGUSTA NAZARETH BELLO Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-11.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTRINO DA COSTA VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT, 1 de janeiro de 2018 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 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

1000690-11.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 14.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: CELESTRINO DA COSTA VITAL Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-57.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NAURELINO GOLGONIA BENITIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT, 1 de janeiro de 2018 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 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

1000674-57.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 14.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: NAURELINO GOLGONIA BENITIZ Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-88.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIA NUNES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT, 1 de janeiro de 2018 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 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

1000562-88.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 15.840,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: GERVASIA NUNES MENDES Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-93.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DEMETRIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT, 1 de janeiro de 2018 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 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

1000497-93.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MANOEL DEMETRIO DE CAMPOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-53.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERMELINDO MARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (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)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER , 1 de janeiro de 2018. Em atenção à determinação 

contida no ID 10229249 (ID de origem 1120680), o presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para da SENTENÇA (ID 

6033811 do dia 17/04/2017) 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. Processo: 1000823-53.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 

35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ERMELINDO MARIM Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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. MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-61.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA ROBERTA DA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA OAB - BA22644 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT, 1 de janeiro de 2018 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 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

1000719-61.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MAYARA ROBERTA DA SILVA CORREIA Parte Ré: 

REQUERIDO: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES 
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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. MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-07.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

NEIVA PINTO TAPAJOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0006504A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Numero do 

Processo: 1000063-07.2016.8.11.0053 REQUERENTE: JACIRA LEITE DA 

CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, NEIVA PINTO 

TAPAJOS NASCIMENTO Vistos etc. Defiro a restrição on line, pelo sistema 

RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação necessária, conforme se 

verifica do extrato anexo. Diga a exequente. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-59.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA ROCHA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132/O-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)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 4 de janeiro de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-64.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ORIGUELES FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (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 STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000529-64.2017.8.11.0053 REQUERENTE: ORIGUELES 

FELIX DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As partes celebraram 

acordo sobre o objeto da presente demanda. Em conformidade com o 

estatuído no artigo 22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 

26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra citado, mediante sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo 

extinto o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, ARQUIVEM-SE os 

autos com baixa na distribuição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-27.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MONTEIRO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre a 

informação do pagamento do valor da condenação. Santo Antônio do 

Leverger, 11 de janeiro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000595-44.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. P. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL AUGUSTO ALVES OAB - MT23447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. R. D. S. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 11 de janeiro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000771-23.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIAO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de janeiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-68.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA REGINA DA SILVA TIBURCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBD ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETYCIA MELO CARINHENA OAB - SC39217 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000380-68.2017.8.11.0053 REQUERENTE: CATIA REGINA 

DA SILVA TIBURCIO REQUERIDO: IBD ESCOLA DE FORMACAO 

PROFISSIONAL LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. A autora postula pela condenação da ré, em 

vista da manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente. Efetivamente, a manutenção do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito é indevida, tendo em vista a inexistência de 

liame jurídico entre as partes. Contudo, não se pode olvidar que a autora 

possui outras restrições, o que inviabiliza a condenação da ré. Com efeito, 

a certidão emitida pelo SERASA possibilita denotar outras restrições, além 

daquela questionada pela autora. Neste prisma, impende lembrar a 

redação da Súmula n.º 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”. Não 

há falar em afastamento do citado entendimento sumulado, em vista da 
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quantidade de restrições anteriores. Destarte, como a autora já possuía 

outras restrições em seu nome, à luz do citado enunciado sumular, a 

improcedência da demanda é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos por CATIA REGINA DA SILVA TIBURCIO, para declarar 

inexistente o débito cobrado na prefacial. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. OFICIEM-SE aos 

órgãos de proteção ao crédito acerca desta decisão, para que 

providenciem a baixa definitiva de seus arquivos. Sem condenação nas 

verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-41.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT, 16 de janeiro de 2018 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 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

1000785-41.2016.8.11.0053; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Ré: 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 

EMBRATEL 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. DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-95.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MAXIMO 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:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 18 de janeiro de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-08.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NAMIR DE SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (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 INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 8 de maio de 

2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SERGIO GOMES DOS 

SANTOS - MT21610/O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2017 

Hora: 12:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000190-08.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: NAMIR DE SOUZA BATISTA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 99, CENTRO, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-88.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA ALMEIDA SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 25 de maio de 

2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ADEMIR CALONGA DA 

SILVA - MS0013168A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2017 Hora: 14:15 , 

no endereço ao final indicado. Processo: 1000120-88.2017.8.11.0053; 

Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: DAMIANA 

ALMEIDA SOUZA PEREIRA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 99, CENTRO, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-29.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR SANTA ANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 25 de maio de 

2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - MT14913/B-B A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2017 

Hora: 14:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 
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1000650-29.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: CESAR SANTA ANA DO NASCIMENTO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 

99, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-74.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO AFONSO ENIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 25 de maio de 

2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ELAINE FREIRE ALVES - 

MT12952/O A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2017 Hora: 15:30 , 

no endereço ao final indicado. Processo: 1000108-74.2017.8.11.0053; 

Valor causa: R$ 143,76; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: 

ALEXANDRO AFONSO ENIS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 99, CENTRO, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-16.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE YNGRID AMORIM DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 28 de julho de 

2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - MT0019194A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 10/08/2017 

Hora: 15:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000377-16.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 616,31; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: LAURIANE YNGRID AMORIM DE LIMA Erro de intepretação 

n a  l i n h a :  '  P a r t e  R é :  #

{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr} ': Error 

P a r s i n g :  P a r t e  R é :  #

{p rocessoTr fHome.p roce s s o P a r t e P o l o P a s s i v o S e m A d v o g a d o S t r } 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA DA SILVA 

CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 

99, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-85.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CANDELARIA DE MESQUITA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de janeiro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000459-47.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ZUCARMO SANTANA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de janeiro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-77.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MACIEL DE CARVALHO (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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de janeiro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-15.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA (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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de janeiro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-49.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA OAB - BA22644 (ADVOGADO)

REYNALDO HELIO DA COSTA NETO OAB - BA43435 (ADVOGADO)

MARIANA CERSOSIMO NUNES OAB - BA0038540A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de janeiro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000009-70.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA BORGES OAB - GO29745 (ADVOGADO)

IZAC GOMES MORAIS OAB - GO38441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE PINHO AMORIM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER AV. 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 INFORMA DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA 

Requerido(a) Nome: JOSE MARIA DE PINHO AMORIM Endereço: ROD. CEL. 

PALMIRO PAES DE BARROS, 19, KM 19, ESTANCIA AGROVILA 

PALMEIRAS, AGROVILA PALMEIRAS - ROSALINA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 O presente expediente tem por objetivo 

informar a distribuição de carta precatória neste juízo. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000009-70.2018.8.11.0053 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]->CARTA 

PRECATÓRIA (261) REQUERENTE: LUIZ ANTONIO LEMOS ADVOGADO(S) 

DA PARTE REQUERENTE: Advogado: IZAC GOMES MORAIS OAB: 

GO38441 Endereço: X 28 Y, SN, QD 146 A LT 05 CS01, SITIO SANTA 

LUZIA, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - CEP: 74922-700 Advogado: 

LETICIA OLIVEIRA BORGES OAB: GO29745 Endereço: H 46, QD 30 L 4, 

CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - CEP: 74935-470 

REQUERIDO: JOSE MARIA DE PINHO AMORIM ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: Atenciosamente, STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de janeiro de 

2018. Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor 

de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 84503 Nr: 4656-07.2017.811.0039

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRGCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:24180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300, 301 e 139 do CPC, CONCEDO a 

tutela cautelar para AUTORIZAR o requerente IGHOR RAPHAEL 

GONÇALVES CAMPOS SILVA, devidamente qualificado, a visitar sua filha 

Júlia Martins de Oliveira, no dia 25 de dezembro de 2017 (Natal), sob a 

seguinte condição: a visita deverá ser realizada nesta cidade de São José 

dos Quatro Marcos-MT, com a presença do avô materno Antônio João de 

Oliveira (ou outra pessoa de confiança a ser indicada pela genitora da 

infante, ou, ainda, não sendo possível, a visita deverá ser realizada 

mediante acompanhamento pelo Conselho Tutelar local), das 08h até às 

20h, em local a ser indicado pela genitora criança.No mais, DESIGNO nova 

audiência de conciliação e de mediação, a qual será realizada pela 

conciliadora ou mediadora da Comarca, para o dia 23 de janeiro de 2018, 

às 13h 00min, devendo ser citada a requerida com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência – NCPC, art. 334 e §§.Intime o autor na pessoa do 

seu advogado, para a audiência, e advirta as partes que o não 

comparecimento injustificado do autor ou da ré à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66799 Nr: 92-19.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN AUGUSTO FAGUNDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:MT 10.565

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECUPERANDO PARA MANIFESTAR-SE 

NO PRAZO LEGAL ACERCA DO CÁLCULO DE PENA APRESENTADO A 

REFERÊNCIA 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73223 Nr: 2746-76.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da tutela de urgência requerida em caráter incidental. Em se tratando de 

pedido cautelar, é cediço que o deferimento da tutela de urgência 

vindicada está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, quais 

sejam a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo.No presente caso a 

exposição sumária do direito que se objetiva assegurar restou 

comprovado “prima facie” que os bens arrolados no pleito exordial foram 

adquiridos durante a constância da união estável.Já o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo aviventa-se pelo fato de que a 

dilapidação de bens por parte do requerido que fazem parte do patrimônio 

a ser partilhado em união estável em tese a ser reconhecida, causará 

prejuízos de grande monta à parte autora. Desta feita, impulsiono o 

presente feito e:1)Certifique se o INDEA procedeu com a restrição dos 

semoventes que estejam registrados em nome da parte requerida, qual 

seja, ADEVAIR FERREIRA DA SILVA;2)DETERMINO a restrição judicial de 

numerários existentes em contas bancárias do requerido até o patamar de 

R$ 700.000,00;3)DETERMINO a restrição judicial de bens móveis que 

estejam registrados em nome da parte requerida;4)Intimem-se as partes 

para que em 05 (cinco) dias [art. 218,§1º, CPC] especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas. Na mesma oportunidade em 

consonância com o princípio da celeridade processual intimem-se as 

partes para que caso queiram apresentem perante este juízo para 

posterior apreciação, delimitação consensual das questões de fato e de 

direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, 

CPC.Intimem-se.Cumpra-se, com URGÊNCIA.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 17 de novembro de 2017.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51493 Nr: 1386-48.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 659 de 760



 PARTE AUTORA: NELSON JARDEL GERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:MT-3946

 AUTOS Nº 1386-48.2012.811.0039

CÓDIGO 51493

Vistos.

 Cumpra-se decisão anteriormente proferida.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54770 Nr: 2510-32.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 AUTOS Nº 2510-32.2013.811.0039

CÓDIGO 54770

Vistos.

 Trata-se de Execução de Alimentos ajuizada por ROSELI MAGALHÃES 

PEREIRA em desfavor de ODAIR SOARES todos devidamente qualificados, 

referente ao pagamento de pensão alimentícia.

A requerente, há mais de um ano, não foi localizada e não compareceu em 

juízo para promover os atos e diligências necessárias ao andamento da 

presente ação, o que caracteriza seu abandono. Por este motivo a parte 

ré, por intermédio de sua advogada pugnou pela extinção do feito sem 

julgamento do mérito (p. 129).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 77779 Nr: 1203-04.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.B. DA SILVA PINHEIRO-ME, MARIA BERNADETE DA 

SILVA PINHEIRO, JOÃO PINHEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:15876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, 

SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:8996, SILVIO JOSÉ 

COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM - com pedido 

de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR 

– CPC, art. 300 e ss.-, tendo como partes M. B. DA SILVA PINHEIRO–ME, 

MARIA BERNADETE DA SILVA PINHEIRO e JOÃO PINHEIRO FILHO em face 

de BANCO BRADESCO S/A, . em favor da parte autora que poderá 

garantir a continuidade de suas atividades empresariais. Portanto, os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar NÃO subsistem pela insuficiência das provas apresentadas até o 

momento e, consequentemente, falta de demonstração dos resultados 

negativos que podem advir da não concessão, sendo possível aguardar a 

cientificação da parte adversa, a oitiva dessa, realização da audiência de 

conciliação e, caso não solucionado diretamente pelas partes, eventual 

instrução/cognição exauriente. Com essas razões e porque ausentes os 

requisitos do art. 300 e ss., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR. Ademais, a petição inicial 

aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 319 e ss, 

DETERMINO que designe audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

será realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§. Intime o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, 

e advirta as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. O prazo de 

contestação será o disposto no art. 335 do NCPC. Cumpra. Às 

providências. São José dos Quatro Marcos-MT, 04 de dezembro de 

2017.Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-94.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Antes de apreciar o pedido liminar constante na peça exordial, 

solicito parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no intuito de que responda aos 

quesitos abaixo, sem prejuízo de outras informações que entender 

pertinentes ao caso em deslinde, no prazo de 5 (cinco) dias: a) Se há 

risco de morte ou perda de membro, sentido ou função, caso o 

medicamento/procedimento não seja fornecido pelo Estado; b) Se há 

urgência médica na realização do procedimento ou concessão do 

medicamento, sob pena de perda do objeto caso a prestação não seja 

concedida no início da lide; c) Caso os medicamentos/procedimentos 

solicitados não sejam fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, se existe 

medicamentos/procedimentos similares oferecidos pelo SUS que 

a p r e s e n t e m  o s  m e s m o s  r e s u l t a d o s ;  d )  C a s o  o s 

medicamentos/procedimentos não sejam fornecidos pelo SUS, para que 

informe um valor de referência a fim de que possam ser adquiridos na 

iniciativa privada pelo preço justo; e) Informar se os medicamentos e 

insumos pleiteados nos autos são disponibilizados pelo Sistema Único de 

Saúde. Ao ser solicitado o parecer, remetam-se ao NAT também cópia da 

petição inicial e dos documentos que a instruem. Com a vinda do parecer, 

voltem os autos conclusos imediatamente. Intime-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-12.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DOS SANTOS PALERMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE / SUS), (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Antes de apreciar o pedido liminar constante na peça exordial, 

solicito parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no intuito de que responda aos 

quesitos abaixo, sem prejuízo de outras informações que entender 

pertinentes ao caso em deslinde, no prazo de 5 (cinco) dias: a) Se há 

risco de morte ou perda de membro, sentido ou função, caso o 

medicamento/procedimento não seja fornecido pelo Estado; b) Se há 

urgência médica na realização do procedimento ou concessão do 
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medicamento, sob pena de perda do objeto caso a prestação não seja 

concedida no início da lide; c) Caso os medicamentos/procedimentos 

solicitados não sejam fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, se existe 

medicamentos/procedimentos similares oferecidos pelo SUS que 

a p r e s e n t e m  o s  m e s m o s  r e s u l t a d o s ;  d )  C a s o  o s 

medicamentos/procedimentos não sejam fornecidos pelo SUS, para que 

informe um valor de referência a fim de que possam ser adquiridos na 

iniciativa privada pelo preço justo; e) Informar se os medicamentos e 

insumos pleiteados nos autos são disponibilizados pelo Sistema Único de 

Saúde. Ao ser solicitado o parecer, remetam-se ao NAT também cópia da 

petição inicial e dos documentos que a instruem. Com a vinda do parecer, 

voltem os autos conclusos imediatamente. Intime-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-32.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MAGALHAES SOUSA PADUA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Antes de apreciar o pedido liminar constante na peça exordial, 

solicito parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no intuito de que responda aos 

quesitos abaixo, sem prejuízo de outras informações que entender 

pertinentes ao caso em deslinde, no prazo de 5 (cinco) dias: a) Se há 

risco de morte ou perda de membro, sentido ou função, caso o 

medicamento/procedimento não seja fornecido pelo Estado; b) Se há 

urgência médica na realização do procedimento ou concessão do 

medicamento, sob pena de perda do objeto caso a prestação não seja 

concedida no início da lide; c) Caso os medicamentos/procedimentos 

solicitados não sejam fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, se existe 

medicamentos/procedimentos similares oferecidos pelo SUS que 

a p r e s e n t e m  o s  m e s m o s  r e s u l t a d o s ;  d )  C a s o  o s 

medicamentos/procedimentos não sejam fornecidos pelo SUS, para que 

informe um valor de referência a fim de que possam ser adquiridos na 

iniciativa privada pelo preço justo; e) Informar se os medicamentos e 

insumos pleiteados nos autos são disponibilizados pelo Sistema Único de 

Saúde. Ao ser solicitado o parecer, remetam-se ao NAT também cópia da 

petição inicial e dos documentos que a instruem. Com a vinda do parecer, 

voltem os autos conclusos imediatamente. Intime-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-87.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO 

MARCOS-MT. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Manifeste-se a parte autora sobre Ofício juntado. Após, 

conclusos. Intime-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de janeiro de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-30.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME (REQUERENTE)

MAYCON NICACIO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser designada 

pela secretaria, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá 

lhe acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras 

as alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 

da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes compareçam 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 15 de janeiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010069-30.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS FRANCISQUETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D ANDREATI PECAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE JORGE PEREIRA DA SILVA OAB - SP162930 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Cuida-se de Homologação de Acordo carreado aos autor pelas 

partes. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da 

Lei 9.099 de 26/09/1995. É o relatório. Fundamento e decido. Afiro a 

regularidade do acordo celebrado entre as partes nestes autos, pois as 

cláusulas encontram-se regulares e preenche os requisitos legais. Assim 

preceitua o artigo 478, III, “b” do Código de Processo Civil: “ Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: [...] III - homologar: [...] b) a 

transação;[...]” Ante o exposto, com fundamento no artigo 478, III, “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado nos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta e, em consequência, SUSPENDO a 

tramitação do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 313, II, 

do Código de Processo Civil em razão da necessidade de comprovação do 

cumprimento do acordo celebrado nos autos. Decorrido o prazo 

supracitado para comprovação do cumprimento do acordo, intime-se a 

parte autora para se manifestar em 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

por sentença (art. 200, parágrafo único c/c 925 do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010186-84.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 8010186-84.2016.8.11.0039 EXEQUENTE: MATHEUS 

TOSTES CARDOSO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

- SEFAZ MT Vistos etc. Considerando o teor da certidão de ID. 6859517, 

bem como a apresentação atualizada do debito exequendo (ID. 10536731), 

prossiga-se no cumprimento do segundo parágrafo do comando judicial de 
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ID. 5217152. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 11 de janeiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-91.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA CRISTINA MACEDO CARDOSO 97669334134 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Inicialmente, defiro o pedido Id. 10254211 no qual pleiteia a autora a 

emenda à inicial, com retificação do polo passivo, para que conste 

inserção da empresa SPC BRASIL, CNPJ: 34.173.682/0003-18, Endereço: 

Rua Leoncio De Carvalho, 234, Conj. 131 A 134, Paraiso, Sao Paulo, SP, 

CEP 04003-010. Em consulta ao sistema SPC Brasil, na data de 15/01/2018 

, para verificação acerca da negativação do nome da requerente, observo 

que nada consta no CPF 976.693.341-34 e CNPJ 12.073.526/0001-80. 

Assim, não se olvidando da tese levantada pela demandante, inexistem 

elementos suficientes para formar um juízo de certeza capaz de ensejar o 

deferimento da medida gravosa pretendida, mormente em sede de 

cognição sumária. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pretendida. Cite-se e notifique-se a Reclamada de todo o teor da presente 

ação, bem como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, 

no Fórum desta Comarca, em audiência a ser designada pela secretaria, 

advertindo-o de que o seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique-se o Reclamante, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das 

partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a 

pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo por procurador 

com poderes especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° 

estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma 

individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei 

n° 9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita. Atente-se a 

secretaria para a RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO no Sistema PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de janeiro de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000160-15.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CESCON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Vistos. Cuida-se de ação revisional de contrato cumulada com tutela 

provisória de urgência ajuizada por PAULO SÉRGIO CESCON em face de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, ambos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. A tutela de urgência foi inserida no art. 

300, do CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, vejamos: “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.” (grifei). Conquanto, 

entendo que não é o caso do deferimento da tutela almejada, 

considerando que os elementos de convicção apresentados no presente 

momento processual pelo requerente não denotam o probabilidade do 

direito, uma vez que não se averiguam de plano, os vícios contratuais 

apontados, bem como que as questões de mérito ventiladas na exordial 

não possuem amparo na jurisprudência predominante dos Tribunais 

Superiores. Não posso deixar de enfatizar, que em regra o laudo pericial, 

faz prova do supositício direito pleiteado, contudo não se presta a discutir 

o direito na sua essência. In casu, o laudo acostado (ID. 10025480) se 

funda unicamente em teses, defendidas pelo autor, o que se mostra 

temerário, o deferimento da consignação da monta apontada no referido 

documento, com a consequente manutenção do bem, sem o devido crivo 

do contraditório. É preciso ressaltar que, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, a concessão do pleito de cancelamento ou de 

abstenção da inscrição do nome da contratante nos cadastros de 

proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença 

concomitante de três elementos: “a) ação proposta pelo contratante 

contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração 

efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo 

parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a 

prestação de caução idônea, a critério do magistrado[1] ”. Com efeito, na 

espécie, restaram insatisfeitos os mencionados requisitos. Neste sentido: 

“EM SEDE DE AÇÃO QUE QUESTIONA A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS 

DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

QUE AUTORIZA O DEPÓSITO DE VALORES ELABORADOS 

UNILATERALMENTE PELA PARTE INTERESSADA, A FIM DE EVITAR A 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO E DESCARACTERIZAR A MORA, PRECISA ESTAR 

FUNDAMENTADO NA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. 

ADEMAIS, IMPORTA CONSIDERAR A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA." Agravo não provido. Processo AI 

1501042420118260000  SP 0150104-24 .2011 .8 .26 .0000  Orgão 

Julgador12ª Câmara de Direito Privado Publicação 23/09/2011. Julgamento 

21 de Setembro de 2011. Relator Sandra Galhardo Esteves (grifei) 

“Ementa - TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS 

ABUSIVAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE 

JUROS E COBRANÇA DE JUROS ACIMA DE 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALORES 

“INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO ELABORADO 

UNILATERALMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O pedido liminar deve 

estar fundamentado, dentre outros requisitos, na plausibilidade do direito 

invocado. Agravo não provido. Processo AG 2089803520128260000 SP 

0208980-35.2012.8.26.0000. TJ –SP Órgão Julgador 12ª Câmara de Direito 

Privado. Julgamento 24 de Outubro de 2012. Relator Sandra Galhardo 

Esteves” (grifei) “TUTELA ANTECIPADA. Revisional de contrato bancário 

c.c. consignação judicial do valor tido como incontroverso. Manutenção da 

posse do veículo financiado e impossibilidade de inscrição do nome do 

mutuário nos cadastros de inadimplentes. Impossibilidade. Jurisprudência 

des ta  C .  Câmara .  Recurso  não  p rov ido ” .  (A I  n . º 

0104336-41.2012.8.26.0000 TJSP/12ª Câmara de Direito Privado” (grifei) 

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela lançado na inicial. No mais, cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal consignando às advertências 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de 

janeiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-55.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MORAES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da 

Lei 9.099 de 26/09/1995. Fundamento e decido. As partes compareceram 

processualmente para informar que houve conciliação; pugnam, assim, 

pela extinção do feito sem julgamento do mérito, com seu consequente 

arquivamento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 475, VIII, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem julgamento de 
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mérito. Ao arquivo, com as cautelas e baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74164 Nr: 1682-16.2013.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVLNvJDCL, EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE CRISTINA DE ARRUDA E 

SILVA ALVES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Aberta a audiência verificou-se a presença das pessoas acima 

nominadas. Colheu-se o depoimento das testemunhas presentes e 

interrogatório. Após o M.M. Juiz se manifestou: “Vistos, Expeça-se carta 

precatória, conforme determinado em decisão de referência 255, 

certificando seu devido cumprimento. Vista a Defensoria Pública, Defesa 

dativa e ao Ministério Público, respectivamente, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias. Após imediatamente conclusos. PRIC”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 83386 Nr: 1550-85.2015.811.0078

 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: CRISTINA NUNES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA, 

DULCEMARA LUCHTENBERG, EDILEUZA CAMPIDELLI, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211648

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil.Custas pela Requerente. Todavia, diante 

da concessão a Requerente do benefício da assistência judiciária gratuita, 

a condenação as custas e despesas processuais ficará sob condição 

suspensiva de exigibilidade, consoante preconizado no artigo 98 § 3º do 

CPC/2015 .Transitada em julgado, certifique-se o necessário, após 

arquive-se com as baixas e anotações devidas.P.I.C. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102497 Nr: 2862-28.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY FARIAS DOS SANTOS, GILBERTO 

COSTA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO VIEIRA DE 

SANTANA - OAB:8421/SE, IURE ANTONIO BARROS DE AMORIM - 

OAB:9162, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O, TALLYS 

AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 Vistos etc.

Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo 

neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que 

CONFIRMO o recebimento da denúncia.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18.04.2018, às 

13h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e defesa e se procederá ao interrogatório do acusado.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

INTIMEM-SE os réu para comparecerem na audiência para interrogatório.

INTIMEM-SE a Defensoria Pública.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91180 Nr: 1068-06.2016.811.0078

 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: ELEANDRO CASMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU NEVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Vistos etc.

Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência gratuita ao autor, conforme 

requerido em ref. 38, eis que presentes os requisitos elencados nos 

artigos 98 e seguintes do CPC, com fundamento nas provas carreadas em 

ref. 48.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26/03/2018 às 

16:00 horas a ser realizada na sala de audiências da Vara Única da 

Comarca de Sapezal.

Intime-se as partes acerca da audiência, consignando que poderá arrolar 

testemunhas, cabendo ao advogado constituído a intimação das 

testemunhas para que compareçam na audiência (art. 455 do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40887 Nr: 854-88.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA ORLANDO PADUAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAÍSA ESTEVES MATSUBARA 

SANCHES - OAB:11.360, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposto pela CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRCMT em face de ZILDA 

ORLANDO PADUAN, todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos necessários a propositura da 

presente execução.

Petição acostada às fls. 74 pelo procurador do exequente informando a 

quitação do débito, requerendo, assim, a extinção da execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação conforme petição 

acostada às fls. 74, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Por outro lado, DESBLOQUEIO nesta oportunidade o valor encontrado na 

conta corrente da executada, consoante consulta em anexo.

Sem Custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72737 Nr: 318-09.2013.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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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): ARI MARQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:67842-PR

 E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes às fls. 78/80 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 78/80 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 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Por fim, anexo a esta sentença a comprovação de retirada da restrição 

RENAJUD, em virtude da homologação do acordo.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78797 Nr: 2300-24.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGBERTO MARQUES DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Vistos etc.

Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo 

neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que 

CONFIRMO o recebimento da denúncia.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13.03.2018, às 

16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e defesa e se procederá ao interrogatório do acusado.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

INTIME-SE o réu para comparecer na audiência para ser interrogado.

INTIMEM-SE o advogado constituído pelo acusado.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102925 Nr: 3086-63.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Trabalhador 

Rural c/c Antecipação de Tutela ajuizada por ANTÔNIO MOREIRA DE 

OLIVEIRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando 

para tanto ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

benefício previdenciário.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou contestação e, na 

sequência, fora apresentada impugnação, conforme se verifica dos autos.

Primeiramente, insta consignar que não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela.

 DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 26/03/2018 , às 

15h00min.

INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que na referida 

audiência serão apresentadas as derradeiras alegações, oralmente.

 INTIME-SE a Requerente para conhecimento da data supra, bem como 

para apresentar o rol de testemunhas que trará na audiência, nos termos 

do art. 455 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 32447 Nr: 1522-98.2007.811.0078

 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: EDERSON MUFFATO, ERMINIO BENTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO JOSÉ BITTENCOURT - 

OAB:15438/PR, ELVIS BITTENCOURT - OAB:19015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373/MT

 Certifica-se para os fins de direito que o Sr. Perito Agendou perícia a ser 

realizada na Unidade Consumidora 6940331 - (Fazenda do Requerente) 

para o dia 02 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107126 Nr: 246-46.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVISON DA SILVA RATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á 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.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 
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advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104207 Nr: 3746-57.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARMANDO FERREIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO 

LTDA , MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.Defiro a inversão do ônus da prova, tendo em vista que 

se trata de ação relativa a direito do consumidor. Noto que estão 

presentes os requisitos para tanto, posto que as alegações constantes na 

inicial são verossímeis, além do que o Requerente é hipossuficiente em 

relação à parte Requerida, tanto no aspecto técnico, quanto informativo 

(art. 6º, VIII do CPC).Designe-se audiência de conciliação de acordo com a 

pauta do conciliador credenciado junto À comarca.Cite-se e intime-se a 

parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a 

partir da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Ficam as partes cientes de 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). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa 

(art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados.Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo, observadas as normas processuais e materiais pertinentes, bem 

como o disposto na CNGC.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104667 Nr: 3982-09.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 “Vistos, Concedo prazo de 05 dias para o Ministério Público fornecer o 

endereço da vítima. No mais, verifico que as razões que ensejaram a 

decretação da medida restritiva de liberdade nas decisões de referência 

02 e 16 do Sistema Apolo mantiveram-se incólumes, razão que me utilizo 

de motivação aliunde a aquelas decisões a fim de fundamentar o 

INDEFERIMENTO novamente deste reiterado pleito de revogação da prisão 

preventiva. Acrescento apenas que o recesso forense não suspende a 

análise de urgências, em especial o andamento processual de réus 

presos. Remeta-se ao Ministério Público no prazo supramencionado e 

escoado tal prazo, imediatamente conclusos.PRIC”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106883 Nr: 28-18.2018.811.0078

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRY BRISOT, MAYLLA CRISTINA ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, 

DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:19878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR as partes requrentes através de sua advogada, do inteiro 

teor da r. Decisão Proferida nos autos conforme se segue transcrita: 

Vistos.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “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 miséria 

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.

O novo CPC, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de indeferir o 

pedido, deve-se facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do 

benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios de sua 

hipossuficiência financeira.

Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107151 Nr: 262-97.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DIANA CRISTINA LANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a certidão advinda da distribuição, proceda a requerente 

com o pagamento de custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito sem análise do mérito.

Intimem-se

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92641 Nr: 1524-53.2016.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAMIRES FERREIRA DA SILVA 

- OAB:65053

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Expeça-se o 

termo de guarda da menor (GIOVANNA TALAVIERA DOS SANTOS)) em 

favor da genitora.Sem custas.Transitada em julgado, cumpridas as 
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formal idades lega is ,  ARQUIVE-SE.Ciênc ia  ao Min is tér io 

Público.Publique-se.Intimem-se as partes.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93721 Nr: 2016-45.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção a certidão da Distribuidora em em referência 15, procedo ao o 

lançamento no sistema Apolo do andamento referente ao cancelamento da 

distribuição.

Cumpra-se integralmente a sentença de ref. 10.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102878 Nr: 3058-95.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADM, RDCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVCVEPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a parte requerente através de sua advogada da audiência de 

conciliação designada para o dia 31.01.2018 às 14h00 a se realizar na 

sala de audiências da Secretaria da Vara Única no prédio do Fórum Local 

de Sapezal-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103632 Nr: 3475-48.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BETHANIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, servindo esta como mandado, devendo o bem ser depositado em 

mãos do(s) representante(s) do autor, que será responsável pelo mesmo 

na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado, 

especificando o estado do veículo, o qual deverá permanecer nesta 

Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague a 

dívida pendente descrita nos autos, mais custas, despesas e honorários 

advocatícios. Após o cumprimento da medida, cite-se o requerido para 

apresentar contestação em 15 (quinze) dias, podendo efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, hipótese em que o bem 

lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o pagamento no prazo 

de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á 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.Para efeito de pagamento 

da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da diligência realizar-se-á 

na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103984 Nr: 3651-27.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da 

assistência Judiciária Gratuita.Cumpra-se expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104667 Nr: 3982-09.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 Vistos etc.

DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA

Em que pese os argumentos lançados pela defesa, verifico não ser caso 

de revogação da segregação cautelar do acusado.

A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, 

tendo em vista que o flagrado apresenta conduta de criminoso contumaz, 

registrando inquéritos e ações penais em seu desfavor (Códigos 83470, 

83594, 85582 e 92827 da Comarca de Campo Novo do Parecis, Código 

619856 da Comarca de Rondonópolis e Código 212503 na Comarca de 

Tangará da Serra.

Não foram apresentados novos elementos pela defesa, nem mesmo houve 

alteração do cenário fático que corrobore a revogação da medida cautelar 

restritiva de liberdade.

Ressalto que o fato da vítima estar em local incerto e não sabido não é 

motivo suficiente para afastar a necessidade de resguardo social.

Diante disso, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JEFFERSON 

STEFFEN DOS SANTOS.

DA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo 

neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que 

CONFIRMO o recebimento da denúncia.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14.12.2017, às 

16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e defesa e se procederá ao interrogatório do acusado.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

INTIME-SE o réu para comparecer na audiência para ser interrogado.

INTIMEM-SE a Defensoria Pública.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104993 Nr: 4131-05.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACELIO BEATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 Vistos,
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Tendo em vista a decisão do E. TJMT, vistas à Defensoria Pública para 

manifestar o que entender de direito no prazo de 10 dias, após conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106857 Nr: 5-72.2018.811.0078

 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, 

GERALDA EVA DAS GRAÇAS PROFETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Marinello - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO parcialmente e 

liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o requeridos, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, providenciem consulta 

ESPECIALIZADA DE RETINÓLOGO à paciente GERALDA EVA DAS 

GRAÇAS PROFETA,sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de 

outras medidas coercitivas, bem como bloqueio da quantia necessária 

para aquisição do medicamento em caso de descumprimento.CITEM-SE e 

INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, apresentar contestação no 

prazo legal, com as formalidades e advertências legais, sob pena de 

serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, 

cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 344 do novo Código de 

Processo Civil.Ressalto, desde já, que a citação do Estado de Mato 

Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu procurador Jurídico, via 

carta precatória, e a citação do Município de Sapezal na pessoa de seu 

representante legal.COM O APORTE DO LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO, 

PROCEDA-SE COM IMEDIATA VISTAS AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO.Intimem-se.Intime-se pessoalmente o Ministério PúblicoCumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, e URGÊNCIA que o 

caso requer adotando-se procedimentos necessários ao cumprimento 

efetivo da medida.Sirva a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96183 Nr: 3190-89.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINA LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PAULO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre CLAUDIA LIMA DE 

OLIVEIRA e CARLOS PAULA DE OLIVEIRA NETO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes em referência 24 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado em referência 

24, em todos os seus termos, efeitos estes tão somente entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015.

Proceda o Senhor Gestor com a verificação dos valores depositados em 

juízo vinculados a este processo.

Após, voltem os autos conclusos para liberação do Alvará de 

levantamento de valores.

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103978 Nr: 3650-42.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN LUIS ANTUNES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI EMERSON ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte requerente através do seu procurador da audiência 

desiganada para o dia 24.01.2018 às 17h00min na sala de audiências do 

Fórum local de Sapezal-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103978 Nr: 3650-42.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN LUIS ANTUNES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI EMERSON ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte requerente através de seu procurador, para efetuar 

recolhimento de diligência urbana do Sr. Oficial de Justiça, a ser recolhida 

através de guia a ser expedida pelo procurar através do site 

www.tjmt.jus.br = serviços = guia, e juntando comprovação nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104667 Nr: 3982-09.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 Para INTIMAR o advogado do Acusado para no prazo legal juntar a devida 

procuração nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105408 Nr: 4294-82.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Vistos etc.

Diante do Ofício juntado na referência 13, informando a concessão de 

liberdade provisória ao acusado pela Corte Estadual, EXPEÇA-SE o 

competente alvará de soltura em favor de CLAUDIO APARECIDO SILVA 

ANDRADE, devendo ele ser colocado imediatamente em liberdade salvo se 

por outro motivo estiver preso.

No momento da soltura do acusado, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

adverti-lo que o descumprimento das medidas cautelares diversas da 

prisão fixadas poderá ensejar a decretação da sua prisão preventiva.

Transcrevo abaixo as medidas cautelares fixadas pela Corte Estadual e 

por esse juízo:
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a) Proibição de manter contato com a vítima e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação e manter distância destas, fixando o limite mínimo de 

200 (duzentos) metros de distância entre eles;

b) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas 

atividades;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca, sem a prévia anuência do Juízo;

d) Obrigação de informar e manter atualizado seu endereço.

O Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o acusado acerca do endereço 

atual o qual poderá ser encontrado, certificando nos autos.

Cumpra-se, servindo esta decisão como carta precatória/mandado/ofício.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-73.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Numero do Processo: 

1000213-73.2017.8.11.0078 REQUERENTE: ROMANI COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Romani Comércio de Materiais para Construção 

Ltda. Me ajuizou ação de indenização c.c tutela de urgência em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A afirmando que em 

inspeção em sua unidade consumidora a parte requerida elaborou Termo 

de Ocorrência e Inspeção alegando a existência de desvio de energia no 

ramal de entrada, o que gerou uma fatura de consumo recuperado no 

valor de R$ 13.320,35. Afirma a parte autora que não concorda com o 

valor cobrado e que não há ação de cobrança. Assim, requer a 

concessão de tutela de urgência para que a parte requerida se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como para que 

retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. O art. 300 do CPC 

prevê expressamente que “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, com 

relação à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, entendo que a medida deve ser deferida, em virtude da 

essencialidade do serviço. O periculum in mora reside na própria 

essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica. O Fumus 

boni iuris, por sua vez, também restou demonstrado ao menos em análise 

superficial da lide, uma vez que ao menos em princípio não é possível 

exigir que a parte autora comprove que não realizou a fraude. Além disso, 

a apuração de valores e responsabilidade pelo seu adimplemento deve ser 

feita em momento oportuno, não sendo possível que a parte seja privada 

do fornecimento de energia até que se tenha certeza quanto a tais fatos. 

Também cabível a concessão da tutela de urgência para exclusão dos 

dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, diante da 

dúvida a respeito do valor realmente devido pela parte Autora, 

considerando os critérios corretos de apuração. Isso porque a restrição 

indevida do nome ocasiona transtornos e prejuízos que, no caso, devem 

ser evitados. Assim, constato que estão presentes os requisitos que 

autorizam a concessão da medida pleiteada. Desta forma, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA para (i) determinar que a parte requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade 

consumidora da parte autora pelo débito discutido na inicial e (ii) 

determinar a exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção 

ao crédito pelo débito constante da inicial, até ulterior decisão judicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. A fim de evitar demora no cumprimento da 

ordem, bem como incidência desnecessária de multa, OFICIE-SE aos 

órgãos de proteção ao crédito para que procedam à retirada da 

negativação referente ao débito discutido nestes autos. Consigno que a 

própria parte Requerente poderá diligenciar junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, a fim de agilizar o cumprimento desta ordem judicial. 

INTIMEM-SE as partes acerca da concessão da liminar, bem como para 

comparecerem à audiência de conciliação já designada pelo Conciliador, 

fazendo-se as advertências contidas no § 1º do art. 18 do CDC, bem 

como dos Enunciados 20, 53 e 78 do FONAJE. FRISA-SE QUE NA 

HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE ACORDO SE FAZ NECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PARA CONTESTAR E IMPUGNAR EM PRAZO CONTÍNUO, 

ARGUINDO AS PARTES SOBRE O INTERESSE OU NÃO NA PRODUÇÃO DE 

PROVAS. CITE-SE a reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar contestação, com as advertências de eventual revelia. P.I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo, 

observadas as normas processuais e materiais pertinentes, bem como o 

disposto na CNGC. Às providências. Sapezal/MT, 15 de janeiro de 2018. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz De Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-42.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA VIEIRA DOS SANTOS CECATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA CRISTO REI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Numero do Processo: 

1000034-42.2017.8.11.0078 REQUERENTE: VERONICA VIEIRA DOS 

SANTOS CECATTO REQUERIDO: FARMACIA CRISTO REI Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95, dispõe que 

não será feita citação por edital nos procedimentos ajuizados junto ao 

Juizado Especial Cível. No caso dos autos, a parte autora trouxe 

documento de inscrição da empresa requerida, no qual consta o endereço 

diligenciado pelo Oficial de Justiça, que certificou que a empresa não mais 

existe. Assim, seria o caso de realizar-se a citação por edital, o que não é 

possível no caso, razão pela qual o processo deve ser extinto. Ante o 

exposto, e com fulcro no artigo 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Sapezal/MT, 11 de janeiro de 2018. Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29612 Nr: 1849-43.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos 

consta, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na 

denúncia para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de 

Processo Penal, o denunciado SINVAL GOMES FONSECA, como incurso 

no artigo 121, §2º, I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que 

dificultou a defesa da vítima) e VI (contra a mulher por razões da condição 

de sexo feminino), e §7º, II (pessoa com deficiência), e art. 217-A, §1º, 

ambos do Código Penal, c/c art. 1º, I e VI da Lei n.º 8.072/90 (Lei dos 

Crimes Hediondos), e art. 211, do Código Penal, em concurso material, a 
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fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação. Expeça-se, 

pois, o necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, certifique-se e 

encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente 

apreendidos ao Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta 

Comarca, nos termos do art. 421, do referido Diploma Legal. Publicado em 

audiência. Cumpram-se as demais providências. As partes saem 

devidamente intimadas. Considerando que as partes nesta oportunidade 

desistem do prazo recursal, certifique-se e encaminhem-se os autos, 

acompanhados dos objetos eventualmente apreendidos ao Excelentíssimo 

Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, 

do referido Diploma Legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29971 Nr: 2035-66.2017.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Barbosa do Prado - ME, Orlando 

Barbosa do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do CPC.

 Cumpra-se conforme deprecado, faça-se, pois, a constatação 

necessária, podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e 

contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT.

Cite-se e intime-se.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6638 Nr: 1655-63.2005.811.0094

 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: Marcos Antonio Biffi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Donato, Aparecido Paiva de Araújo, 

Valdir Rodrigues Silva, Antonio Bessa Guerra Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B/MT, Eduardo Faria - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ercio Erno Ketzer - 

OAB:5072/MT

 Vistos.

Considerando a Concessão de Tutela Antecipada nos autos de Embargos 

de Terceiro apolo n. 6638, apenso, para determinar a suspensão das 

medidas constritivas sobre o veículo SCANIA/T142 H 4X2 S, realizada à fl. 

482 dos autos.

Procedo nesta data o levantamento da restrição judicial sobre o 

mencionado veículo, consoante formulário anexo.

Intime-se o exequente da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23495 Nr: 218-35.2015.811.0094

 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: CSSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aparecido de Aguiar 

- OAB:MT/9.769, Vitor Mendes Nunes Filho - OAB:MT/14.037

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação da parte 

requerida, na pessoa de seu advogado, para manifestação nos termos da 

decisão de fls. 109/110.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27202 Nr: 491-43.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Impulsino o presente feito, para intimação do réu, na pessoa de seu 

advogado de defesa, para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29743 Nr: 1921-30.2017.811.0094

 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: RONILDO JOSÉ CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Biffi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAYANE INACIO PARREIRA - 

OAB:20241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Eduardo Faria - OAB:4318-B/MT

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO para determinar a 

suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos 

embargos, mantendo a posse do bem com o embargante, nos termos do 

art. 678 do CPC.Cite-se e intime-se a parte requerida, nos termos do art. 

677, § 3º do CPC.Promova-se a suspensão da restrição realizada no 

veículo SCANIA/T142 H 4X2 S, descrito à fl.482, dos autos apolo 6638, 

apenso. Intime-se a autora por seu advogado. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27202 Nr: 491-43.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Vistos.

Considerando a informação de fl. 292, depreque-se à Comarca de Juara 

para que proceda ao acompanhamento do cumprimento das medidas 

cautelares impostas ao réu.

 Intime-se a defesa da presente decisão com urgência, considerando que 

se trata de medidas cautelares que, em caso de descumprimento, pode 

ensejar prisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29935 Nr: 2020-97.2017.811.0094

 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: VRdS, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS

 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:

 Vistos.
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De início, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 da Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil) e não 

incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Com a chegada da contestação, intime-se a parte requerente para 

apresentar impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29934 Nr: 2019-15.2017.811.0094

 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: Vanessa Bontempo Miranda

 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:

 Vistos.

De início, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 da Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil) e não 

incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Com a chegada da contestação, intime-se a parte requerente para 

apresentar impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29991 Nr: 2052-05.2017.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Junior de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do CPC.

 Cumpra-se conforme deprecado, faça-se, pois, a constatação 

necessária, podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e 

contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT.

Cite-se e intime-se.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30001 Nr: 2058-12.2017.811.0094

 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: Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau BMG Consignado S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de evitar que duas ações que versam sobre o mesmo fato e as 

mesmas partes, tramitem concomitantemente, certifique a Secretaria da 

Vara Única/Juizado Especial, se a sentença proferida no Juizado Especial, 

consoante cópia acostada às fls. 43/44, transitou em julgado.

 Após, retornem os autos conclusos com urgência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30002 Nr: 2059-94.2017.811.0094

 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: Geralda Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S. A. BGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de evitar que duas ações que versam sobre o mesmo fato e as 

mesmas partes, tramitem concomitantemente, certifique a Secretaria da 

Vara Única/Juizado Especial, se foi proferida sentença no Juizado 

Especial, nos autos indicados às fls. 40/41, bem como, seu transito em 

julgado.

Após, retornem os autos conclusos com urgência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29937 Nr: 2021-82.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Sulz Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 da Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil) e não 

incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Com a chegada da contestação, intime-se a parte requerente para 

apresentar impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29938 Nr: 2022-67.2017.811.0094

 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: Neide Aparecida Alves de Souza

 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:

 Vistos.

De início, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 da Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil) e não 

incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Com a chegada da contestação, intime-se a parte requerente para 

apresentar impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29999 Nr: 2056-42.2017.811.0094

 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: Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de evitar que duas ações que versam sobre o mesmo fato e as 

mesmas partes, tramitem concomitantemente, certifique a Secretaria da 

Vara Única/Juizado Especial, se a sentença proferida no Juizado Especial, 

consoante cópia acostada às fls. 25/26, transitou em julgado.

Após, retornem os autos conclusos com urgência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30000 Nr: 2057-27.2017.811.0094

 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: Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S. A. BGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de evitar que duas ações que versam sobre o mesmo fato e as 

mesmas partes, tramitem concomitantemente, certifique a Secretaria da 

Vara Única/Juizado Especial, se a sentença proferida no Juizado Especial, 

consoante cópia acostada às fls. 42/42-verso, transitou em julgado.

 Após, retornem os autos conclusos com urgência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30003 Nr: 2060-79.2017.811.0094

 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: Geralda Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de evitar que duas ações que versam sobre o mesmo fato e as 

mesmas partes, tramitem concomitantemente, certifique a Secretaria da 

Vara Única/Juizado Especial, se a sentença proferida no Juizado Especial, 

consoante cópia acostada às fls. 42/43, transitou em julgado.

Após, retornem os autos conclusos com urgência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10617 Nr: 241-54.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETSBdS, TAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 68/69, expeça-se carta precatória à Comarca de 

Três Lagoas/MS, para citação e intimação do executado, constando o 

endereço indicado pela parte autora.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26925 Nr: 345-02.2017.811.0094

 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): WOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:SP/143.801, 

Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT/4.482, Marcelo Brasil Saliba 

- OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte exequente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de mandado de CITAÇÃO. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve a exequente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Gleba Apiacás", para emitir a guia no valor de R$ 

675,00, (seiscentos e setenta e cinco reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22651 Nr: 624-90.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTMBdS, APMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos.

Considerando que a última consulta em ativos financeiros do executado 

ocorreu há mais de 02 (dois) anos fls. 35/36, defiro a PENHORA ONLINE, 

face à parte executada. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Sem prejuízo da determinação alhures defiro o pedido de busca de bens 

em nome do executado via RENAJUD, sendo que nesta data faço juntada 

do resultado da referida busca, que restou positiva, consoante 

demonstrativo anexo.

Destarte, diante do acima exposto intime-se parte exequente, para que se 

manifeste acerca dos extratos anexos, bem como, para que dê o profícuo 

andamento no feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24732 Nr: 99-40.2016.811.0094

 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: Ivane Borini Andreo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebouças Comércio e Indústria de Sal Ltda., 

Cifrão Factoring Fomento Comercial Ltda., Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helena Patrícia Freitas - 

OAB:79.760 OAB/MG, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:79.757 

OAB/MG, JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO JÚNIOR - OAB:4259, 

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081, Sérvio Túlio de 

Barcelos - OAB:44.698 MG

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para que proceda ao pagamento das custas judiciais 

para regular andamento da carta precatória expedida para Comarca de 

Mossoró-RN, nos termos do ofício n. 202/2017 (fls. 124-v), no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25530 Nr: 592-17.2016.811.0094

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 23/02/2018 às 09 h 30 min.Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas 

as exceções legais que dependam de intimação pessoal (F.Púb./DPE/MP) 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e para 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 

10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de 

preclusão, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da 

dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Por fim, 

deve-se lembrar de 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, por fim, testemunha houver sido 

arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública ou for qualquer 

daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. Intimem-se. Ciência ao MPE. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26925 Nr: 345-02.2017.811.0094

 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): WOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:SP/143.801, 

Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT/4.482, Marcelo Brasil Saliba 

- OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir ao advogado da 

parte exequente, para manifestação acerca dos documentos de fls.39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11878 Nr: 761-53.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abrão Alves Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Volmir Rubin - OAB:MT/13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA ao autor ABRÃO ALVES GUIMARÃES, desde o pedido 

administrativo indevidamente indeferido (24/06/2010 – fls. 51), bem como, 

para determinar do auxílio-doença em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

desde a data de realização da perícia médica (18/08/2017 – fls. 109/111), 

e data de início de pagamento na data desta sentença, via de 

consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.(...) Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12026 Nr: 26-10.2012.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, na pessoa 

de seus advogados, para manifestar acerca da certidão de fls. 122, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21970 Nr: 105-18.2014.811.0094

 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: Jorge Arthur Ospide Accioly

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, João Roberto Pulzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A, Marcelo Delmanto Bouchabki 

- OAB:146774/SP

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de intimação do perito nomeado. Esclareço que, com 

base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a guia no valor de R$ 15,00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22022 Nr: 143-30.2014.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECC, JdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT

 Vistos.

I – Em atenção ao postulado de fls. 129/130-verso, nos termos do disposto 

no art. 531, §2º, do CPC/15, DEFIRO o início da fase de cumprimento de 

sentença;

II – Com efeito, INTIME-SE pessoalmente o executado, no endereço 

declinado nos autos, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito, provar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser decretada 

a prisão civil, nos termos do artigo 528, §3º, do CPC, em relação aos três 

(3) últimos meses de alimentos devidos, mais as parcelas vincendas, nos 

termos do que consta na inicial, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do art. 528, § 1o;

III – Conste no mandado a advertência de que se o devedor não pagar, 

tampouco se justificar, ser-lhe-á decretada à prisão civil, na forma da lei.

IV – Retifique a capa dos autos, bem como o sistema para constar o feito 

como Cumprimento de Sentença;

V – Antes de expedir o mandado, à contadoria para atualização do cálculo 

e das parcelas que se venceram após o protocolo da inicial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência ao MPE após a expedição do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28871 Nr: 1417-24.2017.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - OAB:5802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de que a requerida citada por edital, permaneceu 

silente (fl. 27), nomeio como seu curador, o Dr. Astor Beskow, inscrito na 

OAB MT/16586-B, causídico militante nesta comarca, para defender seus 

interesses de acordo com o artigo 72, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após a contestação, abra-se vista ao requerente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29286 Nr: 1658-95.2017.811.0094

 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: Ary José Lolato

 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:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29612 Nr: 1849-43.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos etc.

Abra-se vistas ao Ministério Público e à defesa, para os fins do artigo 422 

do Código de Processo Penal, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requererem diligência.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29824 Nr: 1969-86.2017.811.0094

 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): Alberto Leite de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores da 

espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem CITE-SE a 

requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, podendo 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, hipótese em 

que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o pagamento 

no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á 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.Para efeito de pagamento 

da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor total do débito.Defiro os benefícios do artigo 212, §1º e 

2º, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 10998 Nr: 622-62.2010.811.0094

 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): Juarez de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas aos 

advogado da parte requerente, para manifestar considerando o decurso 

do prazo de suspensão, mormente requerendo o que de direito para 

regular prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 20046 Nr: 338-83.2012.811.0094

 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): Colunatas Representações, Comércio, 

Construções e Serviços LTDA, Waldemar Cunha Filho, Prefeitura Municipal 

de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Eduardo Esquiçato 

Dias - OAB:MT/10.120

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao 

Advogado da parte requerida Colunatas Requesentações, Comércio, 

Construções e Serviços Ltda., para apresentar para alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21710 Nr: 1075-52.2013.811.0094

 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: Deonir Decibio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 54, sendo assim, INTIMEM-SE 

as partes para se manifestarem quanto ao laudo pericial de fls. 79/80, isto 

no prazo de 10 (dez) dias, iniciando pela parte autora.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21837 Nr: 1203-72.2013.811.0094

 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: João Roberto Pulzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Fábio da Costa Azevedo - OAB:OAB/SP 153.384, 

João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, José Eduardo 

Berto Galdiano - OAB:220356/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a empresa nomeada como perita do juízo aceitou o 

parcelamento dos seus honorários, consoante manifestação de fls. 

668/669, e, já tendo a parte autora comprovado o recolhimento de 3 (três) 

das 6 (seis) parcelas, INTIME-SE o perito do juízo para que inicie 
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imediatamente os trabalhos para elaboração do laudo pericial, 

atentando-se aos prazos fixados em decisão de fls. 634/635.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Intimem-se as testemunhas residentes nesta Comarca para 

comparecerem à audiência acima designada. Caso necessário, cumpra-se 

o artigo 221, §§2º e 3º do CPP. Intime-se o acusado, pessoalmente, para 

informação da data da audiência marcada. Requisite o recambiamento do 

acusado, para comparecimento na solenidade, ora designada. Oficie-se 

ao Comandante da Policial Militar, desta cidade, solicitando escolta para 

permanecer neste Fórum no dia e horário da audiência.Expeça-se carta 

precatória para oitiva(s) de vítima(s), testemunha(s) e acusado(s), que 

por ventura, resida(m) em comarca diversa. Requisitem-se os policiais, 

arrolados como testemunhas, para que compareça na audiência de 

instrução.Ciência ao Ministério Público e a defesa. Por fim, com urgência 

comunique ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Luiz Ferreira 

da Silva sobre a decisão que decidiu o incidente de insanidade (Cód. 

25669), dando azo à continuidade deste processo (Cód. 25474), 

considerando que há recurso de Carta Testemunhável de nº 72203/2017 

(a ser julgado pela Terceira Câmara Criminal, no plenário 03 no dia 

24/01/2018) cujo objeto seria correição parcial em face do despacho dado 

pela equipe da Corregedoria em processo suspenso. Assim, tendo em 

vista que esse processo não se encontra mais suspenso, pelo julgamento 

do incidente de insanidade, mister informar ao Exmo. Desembargador 

Relator daquele recurso, considerando a possível perda de objeto. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25669 Nr: 700-46.2016.811.0094

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:MT/18930

 “Ex positis”, HOMOLOGO o exame pericial de fls. 225/261 do acusado 

Antônio Aparecido da Silva para que surtam os seus efeitos legais, nos 

termos do artigo 149 e seguintes do Código de Processo Penal, 

entendendo que o periciando, na época dos fatos, não era portador de 

Doença psiquiátrica ou Perturbação da Saúde Mental (Transtorno 

Psiquiátrico), bem como, no tempo dos fatos era totalmente capaz de 

entender o caráter ilícito dos fatos e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento. Via de consequência, o presente incidente alcançou seu 

objeto, razão pela qual a sua homologação (laudo de fls. 225/261) e o seu 

envio, juntamente com o laudo pericial homologado ao processo de código 

25474 são medidas de rigor. Intimem-se as partes da presente 

decisão.Translade-se cópia do Laudo Pericial Homologado e desta decisão 

para o feito principal. Expeça-se Carta Precatória com a finalidade de 

intimação pessoal do requerido Antônio Aparecido da Silva.Expeça-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26983 Nr: 369-30.2017.811.0094

 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): Sérgio Lima Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I-RELATÓRIO

Versa-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 

proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de SÉRGIO LIMA FERREIRA, todos qualificados 

nos autos.

Recebida a inicial em fls. 27/28, concedendo ao autor os benefícios do 

artigo 212, § 1º E 2º, do Código de Processo Civil.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 37, a autora requereu a 

desistência da presente demanda.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O pleito da Autora deve ser homologado. Nesse sentido diz o Código de 

Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

VIII – homologar a desistência da ação;

III- DISPOSITIVO

Ex positis, JULGO EXTINTA, sem resolver o mérito a presente Ação Busca 

e Apreensão em Alienação Fiduciária, proposta por BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de SÉRGIO LIMA 

FERREIRA pela desistência da ação, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Recolha-se o mandado expedido às fls. 34.

 Deixo de proceder ao cancelamento de impedimento judicial do veículo 

objeto da ação, eis que não há bloqueio judicial efetuado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Após, o trânsito em julgado arquive-se mediante baixas e anotações de 

estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29287 Nr: 1659-80.2017.811.0094

 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: Sergio Luiz de Almeida Grenier

 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:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29289 Nr: 1661-50.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Machado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29824 Nr: 1969-86.2017.811.0094

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Leite de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CITAÇÃO e BUSCA E APREENSÃO. Esclareço que, 

com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o 

site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão 

de Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte 

referente ao "bairro", clicar em "Centro" (três vezes), para emitir a guia no 

valor de R$ 45,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29908 Nr: 2013-08.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Maria de Figueiredo Félix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, considerando que o requerimento não veio instruído com os 

documentos necessários, determino ao requerente que emende a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, carreando aos autos cópia da decisão que 

determinou a busca e apreensão aqui pleiteada, sob pena de 

indeferimento do pedido, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, in verbis; 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.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão

Processo: 552-35.2016.811.0094 - 25474

Réu: Antonio Aparecido da Silva

 Advogado: Marcelo Rubens Betarello Setolin

Advogado: Aristides José Botelho de Oliveira

Vistos.

 Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 280, na qual se 

constata que as testemunhas arroladas pela defesa, Donizete Moura 

Rodrigues, Valdir José Macedo e Rosa Maria de Souza, não foram 

localizadas nos endereços indicados nos autos pelo acusado, sendo que 

embora tenha diligenciado em busca de seus endereços, tal tentativa foi 

frustrada, eis que não encontrou qualquer informação acerca de suas 

localizações.

Considerando ainda, que a qualificação das testemunhas foi feita de forma 

incompleta (art. 366 A, CPP), o que impossibilita a localização de eventuais 

endereços atualizados, via BACEJUD e demais sistemas disponíveis ao 

Poder Judiciário.

Determino a intimação do acusado, na pessoa de seu advogado, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informe se insiste ou desiste de suas oitivas, 

sob pena de preclusão.

Caso insista em suas oitivas deverá apresentar em igual prazo seus 

endereços atualizados, bem como, suas qualificações, como CPF, filiação 

e data de nascimento, possibilitando com isso a eventual busca de seus 

endereços pelos sistemas disponíveis pelo TJMT.

 

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-22.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE BENEDITA ALVES LANCONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

PREVIPORÃ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE TABAPORÃ - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010065-22.2015.8.11.0094 REQUERENTE: ALAIDE BENEDITA ALVES 

LANCONE REQUERIDO: PREVIPORÃ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TABAPORÃ - MT, MUNICIPIO DE 

TABAPORA Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito 

perseguido no presente procedimento de cumprimento de sentença, 

podendo opor impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não 

impugnada a execução, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. (art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-37.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR SUTERO LANCONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

PREVIPORÃ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE TABAPORÃ - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010065-51.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010065-51.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 
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determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010097-56.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010097-56.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o 

disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições. Considerando, também, que ainda não foi 

feito o bloqueio judicial e, conforme orientação esposada em consulta 

realizada por este juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de 

que seria necessário a apuração da atualização e do apontamento 

tributário, determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a 

respectiva realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio 

de valores sem a necessidade de nova intimação para pagamento da 

Fazenda Pública, considerando que já foi devidamente intimada 

anteriormente da RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010053-37.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010053-37.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o 

disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições. Considerando, também, que ainda não foi 

feito o bloqueio judicial e, conforme orientação esposada em consulta 

realizada por este juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de 

que seria necessário a apuração da atualização e do apontamento 

tributário, determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a 

respectiva realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio 

de valores sem a necessidade de nova intimação para pagamento da 

Fazenda Pública, considerando que já foi devidamente intimada 

anteriormente da RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010047-30.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010047-30.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o 

disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições. Considerando, também, que ainda não foi 

feito o bloqueio judicial e, conforme orientação esposada em consulta 

realizada por este juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de 

que seria necessário a apuração da atualização e do apontamento 

tributário, determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a 

respectiva realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio 

de valores sem a necessidade de nova intimação para pagamento da 

Fazenda Pública, considerando que já foi devidamente intimada 

anteriormente da RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010066-36.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010066-36.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010068-06.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 
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8010068-06.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010067-21.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010067-21.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010069-88.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010069-88.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010145-49.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010145-49.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-15.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010102-15.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 8010101-30.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010101-30.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010169-77.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010169-77.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010170-62.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010170-62.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010079-35.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010079-35.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010060-29.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010060-29.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 
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contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010175-84.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010175-84.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010050-53.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010050-53.2015.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010096-71.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010096-71.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010042-08.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010042-08.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010043-90.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010043-90.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010122-06.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010122-06.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-18.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010160-18.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010163-70.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010163-70.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010161-03.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010161-03.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 
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Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010064-66.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010064-66.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010162-85.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010162-85.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010074-47.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010074-47.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010073-62.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010073-62.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010049-34.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010049-34.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 
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Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010039-53.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010039-53.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-38.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010040-38.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010070-73.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010070-73.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010061-14.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010061-14.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010071-58.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010071-58.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010072-43.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010072-43.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010063-81.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010063-81.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010062-96.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010062-96.2017.8.11.0094 EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições. Considerando, também, que ainda não foi feito o bloqueio 

judicial e, conforme orientação esposada em consulta realizada por este 

juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de que seria 

necessário a apuração da atualização e do apontamento tributário, 

determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores 

sem a necessidade de nova intimação para pagamento da Fazenda 

Pública, considerando que já foi devidamente intimada anteriormente da 

RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-19.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010093-19.2017.8.11.0094 REQUERENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o 

disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições. Considerando, também, que ainda não foi 

feito o bloqueio judicial e, conforme orientação esposada em consulta 

realizada por este juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de 

que seria necessário a apuração da atualização e do apontamento 
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tributário, determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a 

respectiva realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio 

de valores sem a necessidade de nova intimação para pagamento da 

Fazenda Pública, considerando que já foi devidamente intimada 

anteriormente da RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-04.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010094-04.2017.8.11.0094 REQUERENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o 

disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições. Considerando, também, que ainda não foi 

feito o bloqueio judicial e, conforme orientação esposada em consulta 

realizada por este juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de 

que seria necessário a apuração da atualização e do apontamento 

tributário, determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a 

respectiva realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio 

de valores sem a necessidade de nova intimação para pagamento da 

Fazenda Pública, considerando que já foi devidamente intimada 

anteriormente da RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010072-77.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010072-77.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o 

disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições. Considerando, também, que ainda não foi 

feito o bloqueio judicial e, conforme orientação esposada em consulta 

realizada por este juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de 

que seria necessário a apuração da atualização e do apontamento 

tributário, determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a 

respectiva realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio 

de valores sem a necessidade de nova intimação para pagamento da 

Fazenda Pública, considerando que já foi devidamente intimada 

anteriormente da RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010088-31.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010088-31.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o 

disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições. Considerando, também, que ainda não foi 

feito o bloqueio judicial e, conforme orientação esposada em consulta 

realizada por este juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de 

que seria necessário a apuração da atualização e do apontamento 

tributário, determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a 

respectiva realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio 

de valores sem a necessidade de nova intimação para pagamento da 

Fazenda Pública, considerando que já foi devidamente intimada 

anteriormente da RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010071-92.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010071-92.2016.8.11.0094 EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o 

disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições. Considerando, também, que ainda não foi 

feito o bloqueio judicial e, conforme orientação esposada em consulta 

realizada por este juízo ao Departamento competente naquele Tribunal, de 

que seria necessário a apuração da atualização e do apontamento 

tributário, determino seja remetido a RPV expedida neste processo ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a 

respectiva realização da liquidação, proceder-se-á diretamente o bloqueio 

de valores sem a necessidade de nova intimação para pagamento da 

Fazenda Pública, considerando que já foi devidamente intimada 

anteriormente da RPV supracitada. Intime-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-81.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE SCHULZ (REQUERENTE)

NEUSA EMIDIO DOS SANTOS ALMEIDA DUTRA (REQUERENTE)

MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

ELZA MARQUES STOCKMANN (REQUERENTE)

ANGELA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)
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MARCIA HELENA VIEIRA BORGES (REQUERENTE)

VALDECIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIA COELHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

ADILSON CLOVIS STEFANSKI (REQUERENTE)

DINALVA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

ELIZANDRO REFATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI LOPES DA CUNHA OAB - MS15657 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos etc. Trata-se de ação de revisão de tarifas de energia elétrica em 

que os autores afirmam que a requerida emitiu faturas de cobranças 

especificando o consumo de energia e a cobrança de valores 

desproporcionais às médias, medidas e cobradas, nos meses anteriores 

de várias unidades consumidoras situadas nesse município. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 

9099/95. Decido. Preliminarmente, para resolver a presente questão mister 

se faz a realização de perícia, principalmente porque assim pleitearam os 

autores em seus pedidos iniciais, sendo a perícia inerente aos registros de 

consumo e faturamento para apurar os valores devidos a cada mês do 

ano em que foi realizado o faturamento por estimativa. No caso em 

comento, a perícia é tida como complexa quando considerado o trabalho a 

ser desenvolvido pelo expert que, a par de todos os registros de consumo 

das unidades consumidoras, para apurar os valores devidos de cada 

mês, tal como pleiteiam os autores, necessário se faz a perícia dos 

aparelhos que aferem o consumo da energia de cada uma das unidades 

consumidoras, pois o que se tem é apenas a estimativa/média de 

consumo, contra a qual se insurgem os autores. Os próprios autores 

afirmam que a cobrança foi lançada por estimativa e, por isso, não 

concordam e requerem a aferição do valor exato. Logo, indispensável à 

perícia no aparelho, que é complexa pelo grau de conhecimento do 

profissional, tempo dos trabalhos, além da quantidade de aparelhos a 

serem inspecionados. Caso o estudo dos faturamentos passados 

dependesse de mero cálculo aritmético os próprios autores teriam 

apresentado na exordial a respectiva planilha, contudo, assim não fizeram 

e, ao contrário, pugnam pela produção de prova pericial para assim 

concluir o valor efetivamente devido. Ora, é sabido que no Juizado 

Especial não é possível a realização de prova pericial, nos termos do 

artigo 35, da lei 9099/95. O Enunciado 54 do Fonaje salienta que “A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material”. Assim, considerando 

que para o deslinde da causa a perícia técnica se torna imprescindível, 

entendo que a demanda se tornou complexa no âmbito do Juizado 

Especial. Nesse sentido: “(...). O procedimento simples e informal dos 

Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de regular prova 

pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil (arts. 420 e 

seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se alicerça na 

lei de regência dos Juizados. (...).”. (2ª Turma Recursal/MT. Recurso Cível 

Inominado nº 2965/2008 Classe II - 1 - Juizado do Consumidor. J. 

03-02-2009). Posto isso, nos termos da legislação supracitada, DECLARO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, consoante disposto no 

artigo 51, inc. II; c/c 3º, ambos, da lei 9099/95. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 20903 Nr: 309-30.2008.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDMDDS, Cláudia de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACIR DANTAS DA SILVA, 

brasileiro(a), solteiro(a), vigilante. 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$ 933,43 (Novecentos e trinta e tres reais e 

quarenta e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Protesto Extrajudicial ou 

inscrição na Dívida Ativa, conforme disposto no Artigo612 §5º da 

CNGC/MT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jean Alencar Scheck, 

digitei.

Tapurah, 05 de dezembro de 2017

Valnice Teresinha Wagner Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20259 Nr: 1292-63.2007.811.0108

 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: CARLOS CAIRO MONTEMEZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:SP0261030

 Impulsiono os autos para a intimação do(s) Advogado(s), Rodrigo 

Mischiatti OAB/7868-B e Karolina Pasko Santos Fonseca, OAB/MT 

23579/O, quanto ao desarquivamento dos presentes autos, para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21447 Nr: 841-04.2008.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CAIRO MONTEMEZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:SP0261030

 Impulsiono os autos para a intimação do(s) Advogado(s), Rodrigo 

Mischiatti OAB/7568-B e Karolina Pasko Santos Fonseca, OAB/MT 

23579/O, quanto ao desarquivamento dos presentes autos, para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59463 Nr: 2014-48.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 “Vistos. Em atenção ao requerimento formulado pela defesa, 

especificamente sobre a liberdade provisória do réu, foi proferida decisão 

de forma oral, indeferindo o pedido de revogação da prisão do increpado. 

Determino ao sistema penitenciário, via SEJUDH, a realização de exame 

psiquiátrico para que seja constatado o eventual estado de drogadição do 

réu. Tendo em vista a impossibilidade de comparecimento da testemunha 

Jonatan, bem como pelo fato da acusação ter insistido na sua oitiva, 
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redesigno a audiência para a data de 23 de janeiro de 2018, às 14h30min. 

Os presentes saem intimados. Intime-se a testemunha ausente. A defesa 

dispensou a presença do acusado para a próxima audiência. Intime-se. 

Expeça-se ofício à DEJUDH. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59672 Nr: 2158-22.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:OAB/MT 16057

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos de 

declaração.Publique-se.Cumpra-se, integralmente e com urgência, as 

determinações aqui exaradas, assim como extraia-se o instrumento e 

remetam-se ao TJ para processamento do RESE.Às 

providências.Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61157 Nr: 3073-71.2017.811.0108

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON PASSOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 “Ante ao exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e 

MANTENHO A LIBERDADE PROVISÓRIA do increpado WELLINGTON 

PASSOS DA SILVA, eis que já aplicada a medida cautelar alternativa de 

fiança.

Ademais, não sendo constatado qualquer tipo de violação aos direitos 

constitucionais do flagranteado, remetam-se os autos ao Minsitério Público 

para eventual propositura de ação penal.

Advirto a autoridade policial de que os autos do APF devem ser instruídos 

com o correspondente auto de prestação de fiança, bem como a 

comprovação do seu pagamento.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

As partes saem intimadas da presente decisão.

Cumpra-se”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23193 Nr: 1048-66.2009.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ILDEFONSO GOTERRA, Cpf: 

53157052187, Rg: 842.284, brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro. 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$ 530,62 (Quinhentos e trinta reais e sessenta e 

dois centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de anotação de pendências em nome da parte no 

cartório distribuidor e envio de certidão de pendências ao Departamento 

de Controle e Arrecadação do TJMT para protesto dos valores devidos, 

nos termos da Instrução Normativa 10/2014/PRES/DGTJ..

 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, Jean Alencar Scheck, 

digitei.

Tapurah, 14 de dezembro de 2017

Valnice Teresinha Wagner Gestora Geral Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60163 Nr: 2439-75.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FILHO DA SILVA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14.783 OAB/MT

 “Vistos. Regularmente cumprido o ato deprecado, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, grafando nossas homenagens. Procedam-se às baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60310 Nr: 2550-59.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Vasconcelos - 

OAB:OAB MT5460-B

 “Vistos. Tendo em vista a ausência da localização da testemunha, 

consoante certidão inclusa (f.10), devolva-se a missiva, ao Juízo 

Deprecante, grafando nossas homenagens. Procedam-se às baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60311 Nr: 2551-44.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerri Moscato, Solange Fleck Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 “Vistos. Tendo em vista a ausência da localização da testemunha, 

consoante certidão inclusa (f. 15), devolva-se a missiva, ao Juízo 

Deprecante, grafando nossas homenagens. Procedam-se às baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60775 Nr: 2863-20.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AABSL, JCDS, WZLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado. 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 Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54622 Nr: 1976-70.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON CASTRO SOUSA, ODIMAR 

ANTONIO SILVA DALLA ROSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093, Defensoria Pública de Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação 

penal proposta pelo Ministério Público e condeno os réus Genilson Castro 

Sousa e Odimar Antonio Silva Dalla Rosa, nas penas do art. 180, caput, do 

Código Penal (receptação simples), e, de consequência, passo a dosar as 

respectivas penas.1.RÉU: GENILSON SOUSA[...]Ausentes causas de 

aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em 1 ano de reclusão e 

mais 10 dias-multa, calculados sob 1/30 do salário mínimo.Diante da 

quantidade da pena fixada, e nos termos do artigo 44 do Código Penal, fixo 

a pena no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código 

Penal.Tenho que o apelado preenche os requisitos subjetivos e objetivos 

previstos no art. 44 do CP, razão pela qual substituo a sua reprimenda 

carcerária por duas restritivas de direitos, consistente, a primeira, em 

prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, a ser destinado ao 

Conselho da Comunidade de Execuções Penais, e a segunda, em 

prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 hora por dia de 

condenação, em instituição definida pelo Juízo da Execução.2.RÉU: 

ODIMAR DALLA [...] Ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a 

pena definitiva em 1 ano e 15 dias de reclusão e mais 11 dias-multa, 

calculados sob 1/30 do salário mínimo.Diante da quantidade da pena 

fixada, e nos termos do artigo 44 do Código Penal, fixo a pena no regime 

aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.Determino, ainda, a 

detração do período em que esteve acautelado (21/10 a 5/12/2016), e, 

nesse sentido, restando menos de ano para a execução total da pena, e 

mostrando o apelado preencher os requisitos subjetivos e objetivos 

previstos no art. 44 do CP, substituo a sua reprimenda carcerária por uma 

restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 1 

salário mínimo, a ser destinado ao Conselho da Comunidade de Execuções 

Penais.[...]Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Tapurah/MT, 18 de dezembro de 

2017. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47289 Nr: 154-80.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Diante de todo exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia para o 

fim de ABSOLVER o réu Holivar Antonio da Silva Braga da imputação do 

cometimento do crime definido no artigo 12, da Lei nº 10826/03 (posse 

irregular de munição e arma de fogo de uso permitido).Em face da 

absolvição, determino a restituição ao acusado da fiança paga (fl. 18/19), 

sem determinar devolução da arma e das munições, na medida em que, 

não obstante tenha havido a absolvição criminal, ainda incidem os reflexos 

da infração administrativa, decorrente da não renovação do registro da 

arma.Transitada em julgado, arquive-se.PRIC.Às providências.Tapurah/MT, 

19 de dezembro de 2017. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50019 Nr: 1596-81.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - 

OAB:MT0018395O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA N. 16780

 Processo n.º 1596-81.2015.811.0108

Código n.º 50019

Vara Única

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

Por Danos Morais, ajuizada por Reginaldo Oliveira de Almeida em face de 

Tim Celular S/A, devidamente qualificados.

As partes realizaram acordo às fls. 28/28v.

É o relato do necessário.

Decido

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado às fls. 

28/28v para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Atento ao princípio da sucumbência recíproca, distribuo entre as partes, 

na base de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, o pagamento das 

custas e despesas processuais, na forma do artigo 90, §2º do NCPC.

Diante da renúncia do prazo recursal, transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tapurah/MT, 06 de dezembro de 2016.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50978 Nr: 62-68.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLP, RLP, YFP, JGBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte devedora, para que efetue no prazo de 05 (cinco) dias 

o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), e Taxa 

Judiciária no importe de R$ 127,22 (cento e vinte e sete reais e vinte e dois 

centavos ), a que foi condenado(a) nos termos da r. sentença de folhas 

76, emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento pertinentes por meio 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preenchendo os campos “Número Único do Processo” e 

“CPF/CNPJ” do pagante, informando o “Tipo de Receita”, com 

preenchimento dos valores devidos (Custas Judiciais, Taxa Judiciária, ou 

ambos). O sistema vai gerar um boleto de pagamento único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a Guia e o Comprovante 

do Pagamento no protocolo de fórum desta comarca de Tapurah vinculado 

aos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59772 Nr: 2202-41.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ARRUDA ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Dessarte, conheço dos aclaratórios e dou-lhes parcial provimento, para 

reconhecer a quitação da 4ª parcela contratual, afastando a ordem de que 

o refazimento dos cálculos abrangesse também essa parcela do contrato, 

mantendo, todavia, a decisão, em todos os seus demais termos, inclusive 

no que pertine ao reconhecimento dos efeitos da mora debitoris, suspensa 

somente pelo prazo de 5 dias, deferido na decisão objurgada, para que o 

devedor refizesse os cálculos nos moldes determinados e não da forma 

como quer, e depositasse o valor da diferença relativa à prestação 

vencida.Publique-se.Intimem-se.Às providências.Tapurah (MT), 19 de 

dezembro de 2017. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50019 Nr: 1596-81.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - 

OAB:MT0018395O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA N. 16780

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte devedora, para que efetue no prazo de 05 (cinco) dias 

o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 188,43 (cento e 

oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), e Taxa Judiciária no 

importe de R$ 63,61 (sessenta e três reais e sessenta e um centavos), a 

que foi condenado(a) nos termos da r. sentença de folhas 39, emitindo-se, 

para tanto, as Guias de Pagamento pertinentes por meio do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes", preenchendo os campos 

“Número Único do Processo” e “CPF/CNPJ” do pagante, informando o “Tipo 

de Receita”, com preenchimento dos valores devidos (Custas Judiciais, 

Taxa Judiciária, ou ambos). O sistema vai gerar um boleto de pagamento 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a Guia e o 

Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta comarca de 

Tapurah vinculado aos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60596 Nr: 2752-36.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEILA CAPELLLESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERNANDES LEONARDO - 

OAB:35102/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. 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. 

Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26437 Nr: 1041-06.2011.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.A.A TRANSPORTE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:OAB/MT 8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo de Mattos - 

OAB:14561-B

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido de busca e apreensão 

formulado, para consolidar nas mãos do credor fiduciário a posse e a 

propriedade resolúvel do automóvel f iduciado (caminhão 

MERCEDES-BENZ, Axor 2540/S, placas NJU 7708), para que proceda a 

alienação do bem e recolha os valores dela provenientes, como forma de 

amortização da dívida.Em face da sucumbência total da 

devedora/fiduciária, condeno-a no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição, com as anotações de estilo, ficando desde já autorizado o 

desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis meses, para 

a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença.P.R.I.C.Às 

providências.Tapurah – MT, 29 de dezembro de 2017.FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26360 Nr: 964-94.2011.811.0108

 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: IRINEU TEIXEIRA DE OLIVEIRA, EDIVALDO FRANCISCO 

TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT 11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 9671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:OAB/MT 

4.062

 Autos n°: 964-94.2011.811.0108 (Código: 26360)

Requerentes: Irineu Teixeira de Oliveira e Outro

 Requerido: Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 V I S T O S,

Compulsando os autos, denota-se que retornaram da Corte Superior, após 

a desistência manifestada pela recorrente, quanto ao julgamento do 

Recurso Especial que havia sido admitido pela Corte a quo.

Dessarte, intimem-se as partes sobre o retorno dos autos a este Juízo, a 

fim de que adotem as medidas que entenderem adequadas.

Inexistindo pleito executório, no prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah – MT, 29 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 20909 Nr: 315-37.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSE DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 52047 Nr: 576-21.2016.811.0108

 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: VALDIR FROZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que o recurso de apelação do reuerido é 

tempestivo, razão pela qual impulsiono os autos para promover a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se contrarrazões de recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 58898 Nr: 1658-53.2017.811.0108

 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: Vilma Fátima Bau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias comprovar nos autos o recolhimento 

das custas judiciais, considerando o pedido de desistência quanto a 

justiça gratuita a fl. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61243 Nr: 3129-07.2017.811.0108

 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: Célio Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernando Cavazzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3129-07.2017.811.0108 (Código 61243)Requerente: Célio 

CorreiaRequerido(a): Diego Fernando CavazziniTUTELA ANTECIPADA 

REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTEVISTOS.[...]Desse modo, não 

existindo prova robusta o suficiente para a concessão do pedido cautelar 

antecipatório requestado, rejeito a pretensão nesse particular.Sem 

prejuízo, recebo a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos 

legais.Considerando que a causa versa sobre direitos que admitem 

transação, designo audiência de conciliação (Art. 334, do NCPC) para o 

dia 24 de janeiro de 2018, às 15 horas.Certificada a data da audiência nos 

autos, cite-se e intime-se a ré.Caso obtida a conciliação, será reduzida a 

termo e homologada por sentença. Se a ré, no prazo previsto no Art. 334, 

§5º, do NCPC, manifestar desinteresse na autocomposição, à Serventia 

para promover o cancelamento da audiência na pauta, independentemente 

de conclusão.Cite-se a ré, para contestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 306 do NCPC, sob pena, não o fazendo, os fatos alegados 

pelo autor serem presumidamente aceitos pelo réu como ocorridos (art. 

307, CPC).Apresentada a contestação, a autora deverá ser intimada para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme os arts. 

350 e 351 do NCPC, podendo ele corrigir eventual irregularidade ou vício 

sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Art. 352 do 

NCPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 19 de 

dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22301 Nr: 160-97.2009.811.0108

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Gilberto Diel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZENZ GERAIS E 

CEREALISTA LTDA, DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, ao reverso do que afirmado na peça de fl. 221, não houve 

diligencia suficientemente robusta que demonstrasse que a requerida não 

existe ou que esteja em local incerto e não sabido, até mesmo porque, uma 

rápida consulta nas páginas de busca da rede mundial de computadores, 

aponta ser absolutamente inverídica a afirmação de que a instituição de 

crédito não tenha sede ou endereço conhecido.Desse modo, intime-se o 

autor, pela última vez, a providenciar os dados necessários para a 

expedição da carta rogatória citatória, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção do feito quanto á segunda demandada.No mesmo prazo, 

certifique-se sobre a regularidade da citação da outra requerida, 

lavrando-se o registro necessário ou, em caso de frustração, 

intimando-se o demandante para que promova as diligências cabíveis à 

consecução do ato.Publique-se.Tapurah (MT), 9 de janeiro de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43550 Nr: 2495-50.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CLÓVIS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Tereza Vieira Tirloni 

- OAB:OAB/MT 15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2495-50.2013.811.0108 (Código nº: 43550)

REQUERENTE: João Cloves Maciel

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Conforme se verifica do teor do recurso de apelação de fls. 228/232, o 

requerido informou desistir do recurso caso o requerente concorde que a 

correção dos valores atrasados seja promovida de acordo com a 

literalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Por meio de petição encartada às fls. 234/235, o requerente anuiu 

expressamente com o apontamento formulado para modulação da 

correção dos valores atrasados na forma pretendida, bem como pugnou 

pela homologação da desistência do recurso interposto.

 Com efeito, diante da anuência expressa do autor com a condição 

interposta pelo requerido, homologo a desistência do recurso interposto 

pela autarquia federal.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, bem como intime-se o 

credor para incluir no pedido de fls. 236/237 o cálculo do debito da 

condenação principal.

Após, tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em 

título judicial contra a Fazenda Pública, determino a citação da parte 

devedora para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, oponha 

embargos, conforme dispõe o art. 1º-B acrescentado à Lei nº 9.494/1997 

pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, oportunidade que poderá 

manifestar-se acerca do disposto no art. 100, § 9º, da Constituição 

Federal.

Decorrido o prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º 

Região, nos termos do disposto no artigo 910 do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Tapurah/MT, 2 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45563 Nr: 1471-50.2014.811.0108

 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: EDEMILSON BENEDITO DOS ANJOS, ADRIANO 

GALVÃO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de Adriano Galvão dos Anjos, 

em virtude de seu irreversível estado de saúde, tudo conforme laudo 

médico e parecer Ministerial. Nomeio DEFINITIVAMENTE curador do 

interditando o requerente, Sr. Edmilson Benedito dos Anjos, devidamente 

qualificado nos autos, que não poderá por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza pertencentes ao 

interdito, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade 

previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 

alimentação e bem estar do interdito. Lavre-se o termo de curatela, 

constando às restrições acima. Cumpra-se o disposto nos arts. 755, §3º e 

759, §1º, do CPC, publiquem-se os editais. Inscreva-se a sentença no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três 

vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se o curador para compromisso, 

em cujo termo deverá constar as restrições supra, todas referentes à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 689 de 760



proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens do interdito, sem 

autorização judicial.Sem custas e honorários, em virtude do disposto no 

artigo 98 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE.Publique-se.Registre-se.Intime-se. Tapurah/MT, 2 de janeiro 

de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47307 Nr: 164-27.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO VINICIUS TAMIOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos de ordem sucessiva, 

formulados por RODRIGO VINICIUS TAMIOZZO, devidamente qualificado 

nos autos em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, já 

qualificado, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, por não ter demonstrado a incapacidade total transitória ou 

permanente para o trabalho, nos termos do art. 59 e 42 da Lei Federal n. 

8.213/91.Condeno o autor ao pagamento de custas e honorário, mantendo 

suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do 

CPC.Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Tapurah/MT, 2 

de janeiro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52892 Nr: 1021-39.2016.811.0108

 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: DIRETÓRIO MUNICIPAL DE TAPURAH DO PARTIDO DO 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO 

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, CARLOS 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.354, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - 

OAB:OAB/MT 6.755

 Sendo assim, inexistente a prova da alegada ofensa a direito líquido e 

certo da impetrante, conheço da ação mandamental, mas denego a 

segurança, JULGANDO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos ternos do 

art. 487, I, CPC.Sem custas e sem honorários, por se tratar de ação 

mandamental (Súmulas 512/STF e 105/STJ).Transitada em julgado, 

arquive-se.Cumpra-se.Tapurah (MT), 29 de dezembro de 2017. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53413 Nr: 1284-71.2016.811.0108

 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: WAZ, SDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neudi Galli - 

OAB:MT0006562-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Guarda e Alimentos, proposta por Weslaine Andreia Zuffo em face de 

Alexandre Galletti Garné.

Contestação apresentada às fls. 45/49.

Termo de audiência de conciliação e sentença dos autos código Apolo 

53032 juntado às fls. 56/57.

A parte autora apresentou Impugnação às fls. 58/59.

Nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito.

As partes são legitimas e estão regularmente representadas, não havendo 

nulidades a serem declaradas ou questões processuais a serem 

apreciadas nesta oportunidade, pelo que, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a dissolução da união estável e a 

partilha dos possíveis bens amealhados durante a união.

Desta forma, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

Caso as partes solicitem a produção de prova testemunhal, determino que 

o rol de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às Providências

Tapurah/MT, 02 de agosto de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58307 Nr: 1331-11.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGVM, VRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1331-11.2017.811.0108 (Código 58307)

Requerente: José Rodrigues de Oliveira

Requerido: Yuri Gutierrez Vieira Martins

 AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.37), e, considerando que o 

Defensor atuante nesta comarca está em gozo de sua férias regulares, 

nomeio exclusivamente para o ato o(a) advogado(a) Fabia Cristina Walter, 

OAB/MT 16.136.

Para tanto, arbitro honorários advocatícios à causídico(a) nomeado(a), o 

valor equivalente à 1 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Ademais, considerando a brevidade da audiência de conciliação 

designada, intime-se com urgência a mandatária legal nomeada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 15 de janeiro de 2018.

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:

 Sendo assim, fixada a premissa da provisoriedade da cognição judicial, e 

à míngua de prova dos requisitos normativos autorizadores da concessão 

da medida de urgência, indefiro a antecipação da obrigação de fazer 

requestada na inicial.Cite-se o requerido, para, querendo e no prazo legal, 

apresentar defesa, indicando as provas que pretende produzir, porque 

sabidamente os entes estatais não se prepararam e nem se organizaram 

para o modelo conciliatório estabelecido pelo NCPC, frustrando a intenção 

do legislador nesse particular.Defiro os benefícios ao Sr. Oficial de Justiça 

do art. 172, parágrafo 2º, do CPC.Vindo aos autos a contestação, dê-se 
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vistas ao autor, se presentes algumas das matérias definidas nos arts. 

325/327 do CPC. Caso contrário, façam-me conclusos para saneamento 

d o  f e i t o . C u m p r a - s e ,  c o m  u r g ê n c i a ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.Tapurah/MT, 10 de janeiro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 25968 Nr: 572-57.2011.811.0108

 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: Lytilha Fleck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 572-57.2011.811.0108 (Código 25968)

Requerente: Lytilha Fleck

Requerido: INSS – Instituo Nacional do Seguro Social

 PREVIDENCIÁRIO

VISTOS.

Cuida-se de ação de aposentadoria por idade rural promovida por Lytilha 

Fleck em face do INSS – Instituo Nacional do Seguro Social, afirmando que 

sempre trabalhou como rurícola e que, atualmente, não possui condições 

físicas para continuar a desenvolver a atividade rural, declarando 

preencher os requisitos necessários à concessão do benefício 

pretendido.

Contudo, apesar de regularmente intimada para dar seguimento ao feito, 

apresentado a comprovação do requerimento administrativo prévio, a 

requerente quedou-se inerte.

Decido.

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte 

requerente abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito, haja 

vista que a sua última petição informando o agendamento para entrevista 

junto a requerida foi datada de fevereiro de 2015, enquanto a data 

prevista seria 18/03/2016, ou seja, passados mais de um ano, até o 

presente momento a requerente não cumpriu a determinação do juízo ad 

quem (f.107-108).

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Eventuais custas e honorários em desfavor do requerente.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26313 Nr: 917-23.2011.811.0108

 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: ELI MARIA SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 917-23.2011.811.0108 (Código nº: 26313)

REQUERENTE: Eli Maria Simon

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade em que a parte 

requerente supracitada move contra o Instituto Social do Seguro Social – 

INSS.

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 

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.

Defiro a produção de prova oral, com a inquirição das testemunhas 

regularmente arroladas (CPC, art. 407).

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro 

2018, às 17 horas, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, na forma do art. 455 do 

CPC/2015.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 15 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40136 Nr: 587-89.2012.811.0108

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAS, MSVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS, FED

 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:

 Certifico para os devidos fins que a contestação ofertada é tempestiva, 

assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40724 Nr: 1201-94.2012.811.0108

 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: Aliete Ribeiro do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 102 c.c. 15, inciso II, ambos da Lei 

nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, deixando de 

condenar o requerido, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. Isento a 

vencida do pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da 

Lei n° 8.620/93.Após o transito em julgado da sentença, arquive-se, 

procedendo a escrivania as devidas baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42291 Nr: 1260-48.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA MADALENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 12205-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1260-48.2013.811.0108 (Código nº: 42291)

CREDOR: Geralda Madalena de Oliveira

 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, 11 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45167 Nr: 1153-67.2014.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY PEDRO COZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 Processo n°: 153-67.2014.811.0108 (Código nº: 45167)

CREDOR: Darci Pedro Cozer

DEVEDOR: Banco do Brasil S/A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Transitada em julgado sentença que julgou procedente o pedido formulado 

na inicial e determinou o desbloqueio das contas do autor, o presente feito 

deverá prosseguir apenas para execução dos honorários advocatícios 

arbitrados. Portanto, procedam-se as alterações necessárias na capa dos 

autos e nos registros do sistema.

Registre-se, ainda, a alteração da representação processual do devedor, 

conforme requerido às fls. 139.

Após, intime-se a parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença 

no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 11 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50074 Nr: 1618-42.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBS, MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1618-42.2015.811.0108 (Código 50074)

Exequente: Mariana Benin Steinbach

Executado: Claudemir Steinbach

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Tendo em vista a penhora de bem móvel, determino primeiramente a 

atualização do débito alimentar.

Em seguida, considerando a ausência de localização do executado, 

promova-se a sua intimação por edital.

Sem prejuízo, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos para deliberação, especificamente sobre a realização da 

hasta pública.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 13 de janeiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50607 Nr: 1855-76.2015.811.0108

 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: AJR, RGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Defensoria Pública MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº: 1855-76.2015.811.0108 (Código nº: 50607)

Requerente: Alex Junior Ribeiro

V I S T O S.

Ajuizada ação de nomeação de tutor do, à época, menor de idade Alex 

Junior Ribeiro, porque adolescente e portador de necessidades especiais, 

além de ser abrigado na Casa Lar municipal, o feito transcorreu 

regularmente, com a nomeação de tutora provisória, posteriormente 

substituída pelo novo representante legal do abrigo público, até que 

sobreveio notícia segundo a qual o INSS teria suspenso o benefício 

previdenciário devido ao necessitado, porque seus sistemas não 

conseguiriam processar pagamento a pessoa diversa daquela cujos 

registros constem anotados.

A par da lamentável constatação do quão emburrecedora pode ser a 

tecnologia, constata-se que às fl. 236 a gerência da agência bancaria do 

Banco do Brasil na Comarca assinalou que buscando superar as 

inconsistências do tal sistema de creditamento, alocou o beneficiário 

(Alex) como cotitular da conta poupança 18.000-9, por sugestão do 

próprio instituto de seguridade, o que teria regularizado a situação.

Desse modo, oficie-se ao INSS a fim de que esclareça se a questão do 

pagamento do benefício devido ao favorecido já foi resolvida e 

restabelecido o pagamento, justificando os motivos de eventual 

permanência da suspensão.

Prazo de 10 dias.

No mesmo período, esclareça o tutor se o valor anteriormente existente em 

nome da tutora anterior foi devidamente transferido e creditado em favor 

do beneficiário, prestando contas de seu eventual uso.

Resolvidas essas questões, conclusos para sentença.

Tapurah (MT), 3 de janeiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52466 Nr: 820-47.2016.811.0108

 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: Ilaide Gohlke Arens, GABRIEL ARENS, PAOLA ARENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:MT 15.318, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT 12.089-A

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52486 Nr: 828-24.2016.811.0108

 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: JOAO FRANÇA SOARES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 828-24.2016.811.0108 (Código nº: 52486)

REQUERENTE: João França Soares Filho

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Considerando o teor da certidão inclusa (fl. 62), noticiando que o perito 

nomeado não atua mais neste município, bem como que inexistem outros 

médicos cadastrados como peritos na região, aguarde-se a resposta do 

ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, nos autos de código 

nº 48680, em que foram solicitadas informação sobre o quadro atual de 

médicos peritos nesta urbe.

Aportando a respectiva resposta, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

Às providências.

Tapurah/MT, 15 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52676 Nr: 928-76.2016.811.0108

 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: ONERACI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 928-76.2016.811.0108 (Código nº: 52676)REQUERENTE: 

Oneraci BarbosaREQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAVISTOS.Trata-se de Ação Previdenciária em 

que Oneraci Barbosa move contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.Inexistindo preliminares a serem analisadas, por se tratar de 

benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez coloca-se 

como medida necessária a consecução de perícia para se aferir o 

preenchimento ou não dos requisitos para recebimento do benefício 

previdenciário.No entanto, considerando ser de conhecimento deste 

magistrado que neste momento inexistem médicos cadastrados como 

peritos na região, aguarde-se a resposta do ofício encaminhado à 

Secretaria Municipal de Saúde, nos autos de código nº 48680, em que 

foram solicitadas informação sobre o quadro atual de médicos peritos 

nesta urbe.[...]Proceda a Sra. Gestora ao contato com o perito nomeado, 

bem como o agendamento da perícia e após intime-se as partes.Fixo como 

ponto controvertido a existência dos requisitos fáticos e legais para a 

obtenção do beneficio vindicado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 15 de janeiro de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53867 Nr: 1539-29.2016.811.0108

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DALL'OLMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDEJANE DA SILVA, EDIMILSON GENARO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a contestação ofertada é tempestiva, 

assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de sua 

procuradora, para no prazo de 15 apresentar impugnação à contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55096 Nr: 2205-30.2016.811.0108

 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: BENEDITO LÁZARO GUIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2205-30.2016.811.0108 (Código nº: 55096)REQUERENTE: 

Benedito Lázaro Guia de Souza REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAVISTOS.Trata-se de Ação 

Previdenciária em que Benedito Lázaro Guia de Souza move contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.Inexistindo preliminares a serem 

analisadas, por se tratar de benefício de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez coloca-se como medida necessária a 

consecução de perícia para se aferir o preenchimento ou não dos 

requisitos para recebimento do benefício previdenciário.No entanto, 

considerando ser de conhecimento deste magistrado que neste momento 

inexistem médicos cadastrados como peritos na região, aguarde-se a 

resposta do ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, nos 

autos de código nº 48680, em que foram solicitadas informação sobre o 

quadro atual de médicos peritos nesta urbe.Após, tornem os autos 

conclusos para deliberações.Sem prejuízo, estabeleço desde já os 

procedimentos a serem adotados para cumprimento do encargo pelo Sr. 

Perito.[...]Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah/MT, 15 de janeiro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55287 Nr: 2301-45.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos de Jesus Presotto - 

OAB:35401/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2301-45.2016.811.0108 (Código nº: 55287)

REQUERENTE: Valmont Indústria e Comércio Ltda.

REQUERIDO: André Maurício Gomes

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Consoante teor do ofício de fls. 25, as partes firmaram acordo em relação 

ao débito discutido no processo originário (Autos nº 

5009406-95.2016.8.13.0701), no qual, dentre outros pedidos, pugnaram, 

pela permanência da missiva neste Juízo até o cumprimento integral da 

obrigação, o que, conforme se verifica na decisão de fls. 27, foi 

devidamente homologado pelo Juízo deprecante.

Nesses moldes, acolhendo a determinação prolatada, determino que o 

presente processo seja ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na 

DISTRIBUIÇÃO, excluindo-o do RELATÓRIO ESTATÍSTICO, até ulterior 

deliberação.

Sem prejuízo, a fim de promover o controle dos prazos processuais 

nestes autos, determino a expedição de ofício ao Juízo deprecado 

solicitando cópia integral do acordo firmado entre as partes ou, ainda, a 
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indicação do prazo final para cumprimento da obrigação.

Aportando aos autos a informação requerida, registre-se no sistema o 

prazo final do acordo e, findando tal período, remetam-se os autos à 

conclusão para deliberações.

 Às providências.

Tapurah/MT, 15 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55622 Nr: 2531-87.2016.811.0108

 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: VANTUIR ANTONIO DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Barth - OAB:MT 15.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2531-87.2016.811.0108 (Código nº: 55622)REQUERENTE: 

Vantuir Antonio da Silva VieiraREQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAVISTOS.Trata-se de Ação 

Previdenciária em que Vantuir Antonio da Silva Vieira move contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.Inexistindo preliminares a serem 

analisadas, por se tratar de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho coloca-se como medida necessária a consecução de 

perícia para se aferir o preenchimento ou não dos requisitos para 

recebimento do benefício previdenciário.No entanto, considerando ser de 

conhecimento deste magistrado que neste momento inexistem médicos 

cadastrados como peritos na região, aguarde-se a resposta do ofício 

encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, nos autos de código nº 

48680, em que foram solicitadas informação sobre o quadro atual de 

médicos peritos nesta urbe.Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações.[...]Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Tapurah/MT, 15 de janeiro de 2018.FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56964 Nr: 609-74.2017.811.0108

 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: Marilene de Arruda Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584, ANA PAULA DE ARRUDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 23001/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 609-74.2017.811.0108 (Código nº: 56964)REQUERENTE: 

Marilene de Arruda PereiraREQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAVISTOS.Trata-se de Ação Previdenciária em 

que Marilene de Arruda Pereira move contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.Inexistindo preliminares a serem analisadas, por se tratar de 

benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez coloca-se 

como medida necessária a consecução de perícia para se aferir o 

preenchimento ou não dos requisitos para recebimento do benefício 

previdenciário.No entanto, considerando ser de conhecimento deste 

magistrado que neste momento inexistem médicos cadastrados como 

peritos na região, aguarde-se a resposta do ofício encaminhado à 

Secretaria Municipal de Saúde, nos autos de código nº 48680, em que 

foram solicitadas informação sobre o quadro atual de médicos peritos 

nesta urbe.[...]Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.Tapurah/MT, 15 de janeiro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101 Nr: 494-10.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARI ROQUE ANDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON ORTEGA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B, Soleica Fatima de Goes Fermino de Lima - OAB:OAB/MT 

4049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B, Ana Carolina Belleze Silva - OAB:MT 9.601-B, 

Eduardo Fonseca Villela - OAB:9973

 Dito isso, deve o exequente refazer os cálculos de atualização, aplicando 

somente o valor do principal mais multa (R$ 39.544,18), as custas 

adiantadas pelo autor e os honorários sucumbenciais da execução, 

arbitrados em 20% do valor da ação (fl. 31).Destaque-se que o momento 

de incidência de juros e correção monetária do principal não coincide com 

as custas e honorários sucumbenciais, e. portanto, os cálculos devem ser 

apartados e pormenorizados, de cada uma das três verbas.Vindo os 

cálculos, manifeste-se o devedor sobre eles, no prazo peremptório de 5 

dias.Em análise direta do pedido de adjudicação parcial, afasto desde logo 

as impugnações suscitadas pelo devedor quanto à avaliação dos imóveis, 

porque às escâncaras, foram avaliados por metro quadrado, que é o 

parâmetro do mercado imobiliário, não influindo decisivamente no preço da 

coisa saber se nela mora alguém, se o piso é de cerâmica, porcelanato, 

lajota, etc.Dito isso, sobrevindo os cálculos e após sua correta 

homologação, com fundamento no art. 876, do CPC, defiro o pedido 

formulado pelo credor para adjudicação dos imóveis por ele apontados, 

pelo valor constante do auto de avaliação, e até o limite do credito 

exequendo.Se houver remanescente, manifeste-se o credor em 5 dias, 

após a lavratura do auto de adjudicação, pena de renúncia ao valor 

sobejante. Se a avaliação superar o credito exequendo, a adjudicação fica 

condicionada à complementação do valor faltante (art. 876, § 4º 

NCPC).Após, intime-se o adjudicante para subscrever o auto de 

adjudicação em 48 horas.Realizada toda essa dinâmica, intime-se a parte 

executada da adjudicação, na forma do art. 876, §1º, do CPC, para que, 

querendo, apresente embargos no prazo de 05 dias, conforme disposto 

no artigo 903 do CPC.Caso não sejam oferecidos embargos à adjudicação 

ou remissão e decorrido o prazo, expeça-se em favor do credor carta de 

adjudicação.Diligências necessárias e sequenciadas, nos moldes da 

decisão. Intimem-se.Tapurah, 3 de janeiro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20678 Nr: 91-02.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto à certificação do transito em julgado, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22702 Nr: 566-21.2009.811.0108

 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: Aelton Antonio Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah, INTAL INDUSTRIA 

TAPURAENSE DE LAJOTAS LTDA - ME, RAFAEL CASONATTO, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Processo nº: 566-21.2009.811.0108 (cod. 22702)

Autor: Ezequiel Rodrigues Tamarossi

Réu: BANCO ITAU S/A

V I S T O S,
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 Compulsando os autos, constata-se a nulidade processual aventada pelo 

Parquet em sua manifestação de fl. 413, porque, a bem da verdade, o polo 

ativo se encontra carente de representação processual, na medida em 

que o causídico que originalmente patrocinava a causa, substabeleceu 

seus poderes, sem reservas, ao Dr. Claudio Brick (fl. 110/111) e este por 

sua vez renunciou aos poderes outorgados (fl. 396/397).

Desse modo, a intimação de fl. 399 é manifestamente errônea e, mais, a 

situação processual do autor é irregular, nos moldes do que estabelece o 

art. 103 e seguintes do NCPC, razão pela qual, nos moldes do art. 76 do 

mesmo Codex, fixo prazo de 10 dias para que o autor regularize sua 

representação processual e assim o fazendo, promova, se quiser, a 

juntada da manifestação processual sobre as defesas aportadas a juízo. 

Intimação por mandado e pessoal.

Não havendo regularização no prazo, nos termos do art. 9º da Lei nº 

4.717/65, intime-se o MP a se manifestar sobre a possibilidade de 

assunção do polo ativo.

Rejeito o pedido de intimação da requerida Intal Ltda., porque como o 

próprio Parquet denotou, o patrono que supostamente renunciou aos 

poderes, nunca os teve, logo, não há que se presumir que aqueles que 

atuam em seu interesse não o façam mais, à mingua de qualquer noticia 

disso em juízo.

Às providências.

Tapurah (MT), 2 de janeiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24822 Nr: 1098-58.2010.811.0108

 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: José Amélio Perin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA TONIOLO - 

OAB:70143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial para: a) decretar a resolução judicial do contrato de compra e 

venda de imóvel urbano celebrado entre as partes, por descumprimento 

contratual da requerida; b) confirmar a decisão antecipatória, reintegrando 

o autor na posse do imóvel objeto do contrato resolvido, ou seja, Lote 08, 

Rua Roraima, Quadra “H”, Jardim Juliana, nesta Cidade; c) fixar como 

cláusula penal ressarcitória o valor de R$ 17.000,00, recebidos a título de 

arras confirmatórias pelo promitente vendedor.Custas pela vencida, 

suspensa a cobrança ante a revelia, pela incerta localização da 

devedora.Fixo os honorários da sucumbência em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, em favor do advogado que patrocinou nos 

interesses do autor.P.R.I.C.Tapurah (MT), 30 de dezembro de 2017. FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 25526 Nr: 130-91.2011.811.0108

 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: ARTHUR FELIS FICAGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41304 Nr: 91-26.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR BESKOW, CARMEM CRISTINA GARBOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15013-A

 CERTIFICO que o recurso de apelação do autor é tempestivo, razão pela 

qual impulsiono os autos para intimação da parte requerida, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar contrarrazões de 

recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41673 Nr: 547-73.2013.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. S. Comercio de Madeiras Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ionéia Ilda Veroneze - OAB:MT 

9.070-A, José Carlos Skrzyszowski Junior - OAB:MT0016168A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45421 Nr: 1352-89.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO TIRLONI - EPP, ADALBERTO TIRLONI, 

CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI, CARLOS ALBERTO COZER, 

Claudimir Francisco Pessatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E 

FARMACEUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUIS WERNER - OAB:MT 

6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO AIRES DE MELO - 

OAB:11761 CE, ALEXANDRE AGUIAR MAIA - OAB:10072 CE, RENIA 

BEZERRA REIS - OAB:21371 CE

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte Embargada, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar contrarrazões de 

recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 46369 Nr: 2016-23.2014.811.0108

 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: EMERSON DE LIMA ALMEIDA, PATRICIA RODRIGUES DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187, Joao Antonio Francisco - OAB:GO0021331, Michele 

Cristina Chaguri - OAB:MT0016677A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo psicológico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 47223 Nr: 108-91.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE APARECIDA BEZERRA MINUEZA GALVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o recurso de apelação do requerido é tempestivo, razão 

pela qual impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, 

por seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48346 Nr: 759-26.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA KUTICOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto ao laudo 

pericial médico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48678 Nr: 900-45.2015.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->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): MARCIANO GONÇALVES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu o prazo de intimação sem manifestação, 

impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 5 dias dar prosseguimento ao feito, em especial para 

manifestar acerca da certidão negativa de citação, sob pena de extinção 

da ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49538 Nr: 1322-20.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLEI MERLO MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1322-20.2015.811.0108 (Código nº: 49538)

REQUERENTE: Dirlei Merlo Mascarello

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Considerando o teor da certidão inclusa (fl. 119), noticiando que o perito 

nomeado não atua mais neste município, bem como que inexistem outros 

médicos cadastrados como peritos na região, aguarde-se a resposta do 

ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, nos autos de código 

nº 48680, em que foram solicitadas informação sobre o quadro atual de 

médicos peritos nesta urbe.

Aportando a respectiva resposta, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

Às providências.

Tapurah/MT, 15 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 49954 Nr: 1559-54.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Carmem da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 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 30 dias requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51492 Nr: 300-87.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelso Balistieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 13461-A, EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O, KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:OAB/MT 19.982, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O

 Por conseguinte, rejeito a pretensão de suspensão da ordem 

acautelatória e, constatada a titularidade e a idoneidade dos bens moveis 

ofertados em garantia da cautelar, por meio das NFs colacionadas às fl. 

292/300, que agora sim demonstram serem os bens suficientes à garantia 

de eventual responsabilização civil processual do exequente em caso de 

improcedência da cautelar, defiro a expedição do mandado de arresto, 

nos termos do que já determinado às fl. 276/v, e nos limites e locais 

constantes na decisão autorizativa.Cumpra-se.Tapurah (MT), 10 de janeiro 

de 2018.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51871 Nr: 475-81.2016.811.0108

 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: Everton Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 475-81.2016.811.0108 (Código nº: 51871)

REQUERENTE: Everton Baldissera

REQUERIDO: Agromen Sementes Agrícolas Ltda. Me

AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Trata-se de ação ordinária proposta por Everton Baldissera em face de 

Agromen Sementes Agrícolas Ltda. Me, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento, mesmo devidamente intimada, deixou a 

parte autora de promover os atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, 

consoante certidão inclusa (f.51).

Relatados, DECIDO.

DIANTE DO EXPOSTO, havendo abandono da causa por mais de trinta dias 

por negligência da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

 Intimem-se.

 Tapurah/MT, 15 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 54061 Nr: 1655-35.2016.811.0108

 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: R. A. A MINERAÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:39718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu o prazo de intimação sem manifestação, 

impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 5 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, III do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54246 Nr: 1770-56.2016.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR DE TAL, NIVALDO DE TAL, CHICÃO DE 

TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº: 1770-56.2016.811.0108 (Código nº: 54246)

Requerente: Claudio Roberto Baldissera

Requeridos: Altair de Tal e Outros

V I S T O S,

 Ação possessória ajuizada sob alegação de ter o autor tido propriedade 

imobiliária de sua titularidade invadida por terceiros, ante ao fato de não 

estar mais residindo na cidade e durante uma viagem do preposto que 

zelava do bem, ele acabou sendo invadido.

Proposta a demanda, determinou-se fosse emendada a inicial, na medida 

que a indicação do polo passivo era absolutamente genérica e imprecisa e 

nem se tratava do caso de reconhecimento de litisconsórcio coletivo, na 

medida em que não se tratava de grande ocupação que pudesse 

inviabilizar o apontamento dos supostos invasores.

Mais de um ano após, o autor não cuidou de regularizar a petição, muito 

provavelmente porque o bem que se arvora titular, foi adjudicado em uma 

das inúmeras execuções que responde na Comarca.

De todo modo, sendo notório o defeito da peça exordial, indefiro a petição 

inicial, por inépcia da pretensão, ex vi do art. 319, §§ 1º e 2º do CPC, 

extinguindo o feito, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, I, do 

NCPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, sem 

honorários porque não triangularizada a lide.

Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, 

observadas as formalidades legais.

PRIC.

Tapurah (MT), 2 de janeiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 55513 Nr: 2431-35.2016.811.0108

 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: MARLI DE FATIMA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 55516 Nr: 2434-87.2016.811.0108

 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: MATILDE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55700 Nr: 2599-37.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2599-37.2016.811.0108 (Código 55700)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Cassio Seiji Soares Orikassa

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista a certidão de tempestividade inclusa (f.177), recebo a 

apelação interposta pela Defesa, nos seus regulares efeitos e, 

apresentadas as contrarrazões recursais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo consignar 

as nossas homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 29 de dezembro de 2017.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56425 Nr: 291-91.2017.811.0108

 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: MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 291-91.2017.811.0108 (Código nº: 56425)REQUERENTE: 

Marcos da SilvaREQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSSAÇÃO ORDINÁRIAVISTOS.Trata-se de ação de concessão de 

amparo assistencial do LOAS a pessoa com deficiência movida em face 

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, sob a alegação de estarem 

presentes os requisitos necessários à concessão do benefício.Por se 

tratar de auxílio assistencial, coloca-se como medida necessária a 

consecução de perícia médica e socioeconômica para se aferir o 

preenchimento ou não dos requisitos para recebimento do benefício 

previdenciário.[...]Aportando os laudos periciais, dê-se vista dos autos às 

partes para manifestação.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 2 de janeiro de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56772 Nr: 508-37.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVI PEDRO MASSONI, ESPOLIO DE MARIA 

CERES PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 
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OAB:3.103-A MT, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Desse modo, mantenho a suspensividade decretada.Por fim, é evidente a 

necessidade de que se conceda às partes o direito de provarem, se 

quiserem, as questões e pontos controvertidos tanto nos embargos 

quanto em sua impugnação, porque claro está que o litígio se prende à 

alegada triangulação negocial entre as partes e o terceiro supostamente 

credor do título exequendo (Arca Fomento Agrícola S/A), o que suscita 

dilação probatória para que a matéria judicializada seja melhor 

elucidada.Assim, fixo como ponto controvertido a natureza do crédito aqui 

em disputa e a existência da alegada triangulação negocial entre os 

litigantes e o terceiro mencionado.Fixados os pontos controvertidos, 

faculto às partes a indicação das provas que ainda pretendam produzir, 

de modo claro e preciso, sob pena de rejeição.Indicadas as provas, ou 

quedando-se silentes as partes, volvam conclusos para designação de 

audiência ou julgamento conforme o estado do processo.Doutro lado, 

oficie-se novamente a SERASA/Experian, para que em 48h, sob pena de 

multa diária de R$ 20.000,00, explique não como são recebidos os 

arquivos de inclusão e sim quem foi o autor do pedido magnético/digital de 

inserção nos seus bancos de dados do registro de inadimplência atinente 

à execução de nº 776-28.2016.811.0108, assim como, proceda-se a 

intimação do SCPC para que proceda com a baixa do registro, conforme 

decisão anterior, e da mesma forma indique quem foi o autor do pedido de 

inclusão da dívida.Publique-se. Tapurah (MT), 9 de janeiro de 2018. FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58044 Nr: 1188-22.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1188-22.2017.811.0108 (Código nº: 58044)

CREDOR: Banco CNH Capital S/A

DEVEDOR: Adelir Cappellari

BUSCA E APREENSÃO

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 50/51, as partes firmaram acordo em relação ao 

débito objeto do presente processo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 15 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 58657 Nr: 1511-27.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conivel Materiais de

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 7142-B

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 58733 Nr: 1557-16.2017.811.0108

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Fiorentin Dallacorte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 58841 Nr: 1617-86.2017.811.0108

 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: VALDECI ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CRISTINA WALTER - 

OAB:16136/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59094 Nr: 1791-95.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Carneiro dos Santos, Rodrigo dos 

Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 11.208-B, Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Heber Pereira Bastos - OAB:MT 

13.698

 Isto posto, por não estarem configuradas nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária disposta no art. 397 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução para o dia 25 de janeiro de 2018, às 

14h15min.Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, bem como interrogados os acusados.Proceda-se 

a intimação do Ministério Público, dos acusados e das Defesas. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 19 de dezembro de 

2017.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60197 Nr: 2459-66.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Diego Viecelli - 

OAB:22.370

 Processo n°: 2459-66.2017.811.0108 (Código 60197)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Ronaldo Welter

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Ronaldo Welter, devidamente qualificado nos autos, para a apuração 

da suposta prática do crime previsto no artigo217-A, c/c artigo 61, II, f, do 

Código Penal, por diversas vezes, na forma do artigo 69, também do 

Código Penal.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que a Defesa 

restringiu-se apenas a negar a autoria delitiva, reservando-se ao direito de 

se defender em ocasião oportuna.

Assim, não resta configurada nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária disposta no art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 698 de 760



designo audiência de instrução para o dia 26 de janeiro de 2018, às 

16h30min.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela Acusação e 

pela Defesa, bem como interrogado o acusado.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, do acusado e da Defesa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 08 de janeiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60649 Nr: 2795-70.2017.811.0108

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ, LDS, JFS

 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:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURINDO DE SOUZA, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido JAURA FRANCISCA SOUZA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: \b CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do(s) Requerido(s)\b0 , acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o 

conteúdo do despacho transcrito, \b para comparecer à audiência de 

designada\b0 , acompanhado de advogado(s) ou defensor público, bem 

como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

\tab\line\b Dados da Audiência\b0 : Audiência de \b Conciliação \b0 que se 

realizará no dia \b 22/01/2018\b0 , às \b 15:30\b0 , no Edifício do Fórum, 

sito no endereço ao final indicado.

Resumo da Inicial: SOEL Y LIMA DOS SANTOS, brasileira, maior, das lides 

domesticas, detentora da Cédula de Identidade RG n.0 1868024-0 SSP/MT 

e do CPF/MF n.0 032.631.921-24, residente e domiciliada na Chácara São 

Luiz, Zona Rural, estrada que liga Tapurah a Nova Maringá, nesse 

município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, por seus advogados e 

procuradores que ao final assinam, vem respeitosamente à presença de 

Vossa Excelência, com fundamento na Lei n° 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) em seu artigo 98, 11 e artigo 148, § único, a, 

nos artigos 693 a 699 da Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil) 

e nos artigos 1.728 e 1. 731, inciso I, do Código Civil, propor a presente 

AÇÃO DE TUTELA c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em relação aos 

menores LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA, brasileiro, menor impúbere, 

nascido aos 26.06.2002, portador do CPF 066.090.781-06, e ainda JANETE 

RIBEIRO DE SOUZA, brasileira, menor impúbere, nascida aos 15.01.2004, 

portadora do CPF 081.311.831-06, ambos nessa cidade de Tapurah/MT, 

consoante certidão de nascimento em anexo, residentes e domiciliados na 

Chácara São Luiz, Zona Rural, estrada que liga Tapurah a Nova Maringá, 

nesse município de Tapurah/MT, pelos fatos e fundamentos que seguem: 

DOS FATOS A requerente é avó materna dos menores LEONARDO 

RIBEIRO DE SOUZA, nascido aos 26.06.2002, e sua irmã JANETE RIBEIRO 

DE SOUZA, nascida aos 15.01.2004, consoante respectivas certidões de 

nascimento em anexo. Conforme se depreende dos documentos em 

anexo, ambos os menores são filhos da Sra. JANE APARECIDA DOS 

SANTOS RIBEIRO (falecida em 08.11.2009) e do Sr. OSVALDO LAURINDO 

DE SOUZA (falecido em 20.1 0.2017), certidões de óbito em anexo. Sendo 

que ambos os genitores foram diagnosticados com HIV, sendo 

soropositivos. Desde o nascimento dos menores, os mesmos sempre 

residiram juntos com os avós maternos, em residências localizadas no 

mesmo local, no Bairro São Cristóvão, nessa cidade de Tapurah/MT e por 

ultimo na Chácara São Luiz, Zona Rural, estrada que liga Tapurah a Nova 

Maringá, nesse município de Tapurah/MT. A convivência dos netos sempre 

foi com os avos maternos, já que os pais trabalhavam e os menores 

permaneciam na companhia da ora requerente. Agora e desde o 

falecimento da sua filha JANE, os menores ficaram ainda mais sob os 

cuidados da avó materna, e ainda mais agora recentemente após a morte 

do genitor daqueles, sendo certo que desde muito tempo o falecido residia 

na mesma casa juntamente com a requerente e seus filhos. Ocorre que, 

desde o ultimo falecimento, a autora tem tido dificuldades em cuidar dos 

interesses das crianças por ausência de formalização de sua condição de 

guardiã e responsável pelos netos. Percebe-se pela inclusa certidão de 

óbito do genitor dos menores, que o endereço o último endereço informado 

é o da Chácara São Luiz, onde reside a própria requerente e os menores. 

Tem-se a presente ação a finalidade de requerer em Juízo o deferimento 

da guarda provisória e tutela definitiva de responsabilidade legal quanto 

aos infantes, eis que hoje se encontram consolidados o exercício de fato 

pela autora, devendo, portanto, ser-lhe reconhecido também o direito, nos 

termos previstos na lei específica. A realidade apontada pode ser 

comprovada através dos documentos que acompanham a presente, que 

comprovam que os menores encontram-se residindo com a autora, razão 

pela qual se requer o deferimento do presente pedido, para fins de 

regularizar a situação de fato preexistente (documentos em anexo). 

Evidentemente as crianças estão sendo plenamente providas em suas 

necessidades afetivas, econômicas e sociais, o que deve ser 

resguardado perante a lei, por constituir princípio da proteção integral, 

consagrado pela Constituição Federal. De outro lado é sabido que a 

decisão de guarda não possui caráter definitivo e irretratável, podendo ser 

modificada a qualquer tempo, face seu caráter de relação jurídica 

continuativa, característica intrínseca das questões relativas à guarda de 

menores. Ressalte-se, outrossim, que a Requerente não é portadora de 

nenhuma anomalia física ou mental, sendo, ademais, pessoa idônea e 

responsável. Acrescente-se a isso que os menores estão perfeitamente 

ambientados na companhia da Requerente, a qual lhe dispensa todo 

carinho e atenção. Resta consignar, por fim, que os menores não são 

possuidores de nenhum bem móvel ou imóvel, mas tão somente de 

beneficio previdenciário (NB 144012957 -3) angariado ainda na época pela 

falecida genitora JANE APARECIDA e posteriormente repassada a 

responsabilidade ao pai Sr. OSVALDO LAURINDO, consoante 

documentação em anexo. atualmente sob os cuidados genitores. Frise-se 

que o beneficio é relativo aos menores, da requerente, inclusive desde o 

falecimento dos genitores. [...] DOS PEDIDOS Em face do exposto, uma 

vez narrados os fatos e declinado o direito em que alicerça sua 

pretensão, a Autora requer: a) os benefícios da Justiça Gratuita, por ser 

juridicamente pobre nos termos da lei (art. 4°, da Lei 1.060/50); b) o 

deferimento, inclusive em caráter provisório, a título de tutela antecipada, 

tendo em vista a verossimilhança das alegações e o perigo de dano grave 

à menor, da GUARDA PROVISÓRIA dos menores LEONARDO RIBEIRO DE 

SOUZA, brasileiro, menor impúbere, nascido aos 26.06.2002, JANETE 

RIBEIRO DE SOUZA, brasileira, menor impúbere, nascida aos 15.01.2004 à 

requerente avó materna, mormente considerando que aos menores 

necessitam urgentemente de representação legal, a fim de manutenção do 

beneficio previdenciário (NB 144012957-3) junto ao INSS; c) a oitiva do 

ilustre representante do Ministério Público, nos termos da lei; d) o 

prosseguimento do feito até final sentença, julgando-se procedente o 

pedido inicial para o fim de colocar os menores LEONARDO RIBEIRO DE 

SOUZA, brasileiro, menor impúbere, nascido aos 26.06.2002, JANETE 

RIBEIRO DE SOUZA, brasileira, menor impúbere, nascida aos 15.01.2004 

sob a TUTELA DEFINITIVA de sua avó materna ora requerente SOELY 

LIMA DOS SANTOS, lavrando-se o respectivo termo. e) a produção de 

prova documental complementar, de prova oral - consistente no 

depoimento pessoal dos menores, uma vez que já é relativamente capaz e 

oitiva das testemunhas que serão posteriormente arroladas, as quais 

deverão ser intimadas para audiência que vier a ser designada por Vossa 

Excelência, se houver necessidade – e de prova pericial psicossocial, 

caso necessário. Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para 

efeitos legais. Nestes termos, pede e aguarda deferimento. Tapurah/MT, 

08 de Novembro de 2.017.

Despacho/Decisão: Processo n°: 2795-70.2017.811.0108 (Código nº: 

60649)REQUERENTE: Soely Lima dos SantosAÇÃO DE 

GUARDAVISTOS.Trata-se de Ação de Guarda formulada por Soely Lima 

dos Santos, objetivando a concessão da guarda dos menores Leonardo 

Ribeiro de Souza e Janete Ribeiro de Souza.Aduz a autora que é avó 

materna dos infantes e que eles residem e ficam sob seus cuidados 

desde o nascimento.Relata que após o falecimento de sua filha, Sra. 

Aparecida dos Santos Ribeiro, os menores continuaram a residir com ela e 

com seu genitor, Sr. Osvaldo Laurindo de Souza, porém na data de 

20/10/2017, este também foi a óbito, fato este que está lhe dificultando 

prover aos infantes os cuidados que necessitam, notadamente em razão 

da não formalização da sua condição de guardiã e responsável por 

eles.Nesses moldes, objetivando regularizar situação já consolidada, 

requer, em sede de tutela de urgência, a guarda provisória dos infantes. 

Formalizados os autos, estes vieram conclusos para deliberações.É o 

relato.Decido.A fixação de guarda de menores se rege pela mesma ideia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 699 de 760



central que permeia o ordenamento de proteção à criança e o 

adolescente, qual seja, o princípio do melhor interesse do menor, alçado 

pelo legislador à relevante condição de pessoa em desenvolvimento. Vale 

dizer: a guarda, ainda mais quando arbitrada judicialmente e em sede 

liminar, precisa estar consentânea com a ideia de que o menor é 

merecedor de toda atenção, zelo e probabilidade de pleno 

desenvolvimento de sua personalidade, devendo estar sob os cuidados 

daquele que se apresentar mais apto a proporcionar-lhe tais 

prerrogativas. No mesmo entendimento, Andréa Rodrigues Amin ensina 

que: “trata-se de princípio orientador tanto para o legislador como para 

aplicá-lo, determinando a primazia das necessidades da criança e do 

adolescente como critério de interpretação da lei, deslinde de conflitos, ou 

mesmo para elaboração de futuras regras. Assim, na análise do caso 

concreto, acima de todas as circunstâncias fáticas e jurídicas, deve pairar 

o princípio do melhor interesse, como garantidor do respeito aos direitos 

fundamentais titularizados por crianças e jovens” (Curso de Direito da 

Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos, 4ªed., Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 28).Diante dos fatos relatados, bem como 

dos documentos carreados à inicial, a conclusão que se chega é que a 

requerente é a pessoa que, no momento, melhor está atendendo as 

necessidades básicas, afetivas e de proteção dos menores.Portanto, 

aliando a busca do melhor interesse da menor aos requisitos da tutela de 

urgência extraídos a partir do art. 300 do NCPC e seus desdobramentos, 

defiro a guarda provisória dos menores Leonardo Ribeiro de Souza e 

Janete Ribeiro de Souza para a autora Soely Lima dos Santos, mediante 

assinatura do termo respectivo.Entretanto, condiciono a expedição do 

termo de guarda à inclusão dos avós paternos dos infantes no polo 

passivo da lide, com indicação precisa e completa de suas qualificações, 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.Cumprida a determinação retro, 

expeça-se o competente termo de guarda.Inobstante a ausência de 

manifestação expressa da requerente sobre a realização da audiência de 

mediação, nos termos do artigo 334, § 4º, I, do CPC/2015, entende-se o 

seu interesse na solenidade.Nesses moldes, lembrando que nesta 

comarca não se encontra, ainda, à disposição a Central de Conciliação e 

Mediação ou CEJUSC, com observância do artigo 334 do NCPC, bem como 

nos termos do artigo 1º do Provimento nº 9/2016-CM, designo audiência de 

conciliação para a data de 22/01/2018, às 15h:30min, a ser realizada pela 

conciliadora deste juízo.Proceda-se a citação da parte requerida para se 

manifestar sobre a intenção ou não de conciliação prévia (art. 334, § 5º do 

NCPC), salientando-se que em caso de manifestação do interesse seu 

prazo para defesa passará a decorrer da aludida audiência ou, se 

dispensada, da data em que protocolizada a petição de discordância com 

o mecanismo conciliatório.Faça constar no mandado às advertências 

legais.Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente 

é pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.Determino a realização de estudo 

psicossocial na residência das partes, a ser realizado pela equipe 

multidisciplinar deste juízo, no prazo de 30 dias. Notifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah/MT, 13 de novembro de 2017.FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

Advertência: 1) Havendo desinteresse pelo requerido na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do Art. 334). 2) O não comparecimento 

injustificado da requerente ou do requerido à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do Art. 334, §8º do NCPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente (NCPC, Art. 344).

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, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 19 de dezembro de 2017

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60799 Nr: 2874-49.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado. Ressalto que o valor da diligência rural 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.: 61018 Nr: 2978-41.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial. Atento às condições pessoais do alimentante e 

dos alimentados, arbitro os alimentos provisórios no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), equivalente a 32,01% do salário mínimo, em virtude da 

prova do parentesco acostada aos autos, bem como pela ausência de 

provas das condições financeiras do requerido.O valor acima consignado 

deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

indicada nos autos pela genitora (fls. 09 e 13), ou quitado, mediante 

recebido, diretamente à genitora dos menores, sendo devido a partir da 

citação do requerido. Ante a manifestação expressa da parte requerente 

sobre o interesse na realização de audiência de autocomposição, designo 

audiência de conciliação para a data de 31 de janeiro de 2018, às 

16h30min, a ser realizada pelo (a) conciliador (a) deste juízo. Proceda-se 

a citação da parte requerida para se manifestar sobre a intenção ou não 

de conciliação prévia (art. 334, § 5º do NCPC), salientando-se que em 

caso de manifestação do interesse seu prazo para defesa passará a 

decorrer da aludida audiência ou, se dispensada, da data em que 

protocolizada a petição de discordância com o mecanismo 

conciliatório.Faça constar no mandado às advertências legais.Defiro o 

benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é pobre na 

acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para arcar com 

as despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à 

sua manutenção.Determino a realização de estudo psicossocial, a ser 

realizado pela equipe multidisciplinar deste juízo, no prazo de 30 dias, na 

residência da parte requerente, bem como a expedição de carta precatória 

para a Comarca de Teotônio Vilela/AL para que seja realizado estudo 

psicossocial pela equipe multidisciplinar na residência do requerido, no 

mesmo prazo.Ainda, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação acerca da liminar pretendida.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah (MT), 19 de dezembro de 

2017. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 13255 Nr: 419-68.2004.811.0108

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJT, RBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:1.1640/MS

 Desse modo, claro está que a discussão sobre a natureza do crédito dos 

autores da cautelar de sequestro e as consequências da frustração do 

acautelamento e a posterior conversão da demanda em ação de depósito, 
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devem mesmo ser resolvidas no juízo falimentar, não cabendo a esse juízo 

declarar extinta a ação ou reconhecer a qualidade do crédito ostentado 

pelos autores da medida acautelatória.Em consonância, já salientou o 

Superior Tribunal de Justiça que “a decretação da falência carreia ao juízo 

universal da falência a competência para distribuir o patrimônio da massa 

falida aos credores conforme as regras concursais da lei falimentar” (CC 

76861 / SP, rel. Min. Massamin Uyeda, j. em 13.5.2009), razão porque, 

devem os autos ser remetidos àquele juízo, salvo se comprovada a 

habilitação do crédito em comento, com a solução de sua natureza e 

preferencia, o que não foi demonstrado pelo síndico da massa 

falida.Desse modo, manifeste-se a massa falida, elucidando se o crédito 

em discussão nestes autos já se acha arrolado/habilitado no juízo 

universal, no prazo de 5 dias, pena de serem enviados ao juízo falimentar 

os autos da cautelar e de seus incidentes, ex vi do que preconiza o art. 76 

da LRJ.Às providências.Tapurah (MT), 2 de janeiro de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 17996 Nr: 1231-42.2006.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Roberto Dalavera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O, Washington Faria Siqueira - OAB:OAB/MT18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1231-42.2006.811.0108 (cod. 17996)

Requerente: Banco Finasa S/A

Requerido: Luiz Roberto Dalavera

V I S T O S,

 Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada em contrato de 

alienação fiduciária de bem móvel firmado entre as partes, o qual teria sido 

inadimplido pelo réu/devedor.

Ajuizada a ação no ano de 2006, passada mais de uma década da 

propositura da demanda, não alcançou êxito o credor/fiduciário em 

localizar o paradeiro do bem fiduciado e do devedor, tendo formulado às fl. 

128, pedido de extinção da ação, desistindo da pretensão.

Não tendo se triangularizado a relação processual, despicienda a 

concordância do requerido, razão porque, manifestado o desinteresse do 

autor na continuação do litígio, a extinção do processo sem julgamento do 

mérito é medida que se impõe, porque não há mais utilidade tampouco 

necessidade do provimento jurisdicional.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante ao princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais remanescentes.

Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, 

observadas as formalidades legais.

PRIC.

Tapurah (MT), 29 de dezembro de 2017.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20609 Nr: 46-95.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alexandre Tacca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO JOIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427 mt

 Processo n°: 46-95.2008.811.0108 (Código nº: 20609)

REQUERENTE: Antonio Alexandre Tacca

REQUERIDO: Tito Joias Ltda.

AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Considerando o teor da certidão de fls. 146, noticiando que o perito 

nomeado não se manifestou no prazo concedido, deixando de oferecer a 

respectiva proposta de honorários, nomeio em substituição o perito Márcio 

Alexandre Prado Monteiro da Silva, que poderá ser contatado por meio do 

número de telefone (66) 99995-0327.

Intime-o para dizer se aceita o encargo, bem como para oferecer proposta 

de honorários, nos moldes da decisão de fls. 142.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 3 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 21870 Nr: 1272-38.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO DETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Sotier Wolff - 

OAB:MT0016847, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Processo n°: 1272-38.2008.811.0108 (Código nº: 21870)

REQUERENTE: Flávio Detz

REQUERIDO: Banco do Brasil

AÇÃO INDENIZATÓRIA

VISTOS.

Considerando o teor da certidão de fls. 175, noticiando que o perito 

nomeado não se manifestou no prazo concedido, deixando de oferecer a 

respectiva proposta de honorários, nomeio em substituição o perito Márcio 

Alexandre Prado Monteiro da Silva, que poderá ser contatado por meio do 

número de telefone (66) 99995-0327.

Intime-o para dizer se aceita o encargo, bem como para oferecer proposta 

de honorários, nos moldes da decisão de fls. 166.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 3 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23700 Nr: 1544-95.2009.811.0108

 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: ESPOLIO DE JOAO JACOB SCHLEICHER, NERI OLEGINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MIGUEL CENCI, ÁLVARO ANDRÉ 

GOMES, ODENIR LUIZ ZANCANARO, CARMEN VANDERLEA GOMES, 

ZULMIRO LUIZ SABBI, LEANDRO GALVAN, João Carlos Tomasine, 

Leonilce Aparecida Moscibrocki Zancanaro, Osmar Tacca, Dirlei Maria 

Baretta Tacca, GIOVANA PICCINI GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Monteiro Baggio - 

OAB:11430-A, IVAN CARLOS SANTORE - OAB:OAB/MT 6170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Compulsando os autos verifica-se que os denunciados Zulmiro Luiz Sabbi 

e João Carlos Tomazini não foram citados, pois não foram encontrados 

nos endereços declinados, assim, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, Álvaro Gomes e Odenir Zancanaro, por meio de seu procurador, 

para no prazo de 15 dias apresentarem endereço atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23970 Nr: 236-87.2010.811.0108

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/SP 153.447, Marcia Maria da Silva - OAB:OAB/MT 8922-A, 

Raphael Neves Costa - OAB:225.061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto a devolução 

da correspondência com anotação "ausente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 25215 Nr: 1491-80.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI PRIMAZ CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos de declaração, para 

sanar a omissão apontada pelo recorrente, determinando o refazimento 

dos cálculos da contadoria, unicamente quanto à incidência da correção 

monetária, que deve ser indexada pelo índice acima apontado, a contar de 

junho de 2009.Publique-se.Transitada em julgado, abra-se à exequente 

prazo para juntada de planilha de cálculos, nos moldes do que foi decidido, 

para continuação do feito e expedição do RPV. Caso silente, arquive-se 

até provocação da parte interessada.Às providências.Tapurah/MT, 12 de 

janeiro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 25525 Nr: 129-09.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Conche de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Tereza Vieira Tirloni 

- OAB:OAB/MT 15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950, FABIANA 

DE LIMA - OAB:OAB/MT 14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da petição do requerido às fls.136/137 impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, por meio de seu procurador, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26674 Nr: 1278-40.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNS, LMSAN, ASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFN

 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: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584, Ana Carolina Belleze Silva - OAB:MT 

9.601-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26804 Nr: 1408-30.2011.811.0108

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telmo Felipe Machado Worst

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679 - MT, Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB:MT0011877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garcia 

Lopes - OAB:MT0011877A, Pio Carlos Freiria Junior - 

OAB:MT0018678A, Silmara Ruiz Matsura - OAB:9.941-B

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias, 

sob pena de retorno dos autos para o setor de arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26857 Nr: 1461-11.2011.811.0108

 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 de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A, Município de Itanhangá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldo Loureiro da Silva - 

OAB:11.162-B, Carmem Cristina Garbossa - OAB:MT 7389, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3127-A

 Processo nº: 1461-11.2011.811.0108 (Cod. 26857)

Embargante: José de Souza

Embargados: REDE CEMAT e Outro

VISTOS, ETC.

Embargos de declaração aviados em face da sentença que julgou 

improcedente a pretensão indenizatória manejada pelo autor, porque 

segundo afirma, a decisão padeceria de vícios de omissão e contradição, 

que em verdade consistiriam em obscura análise das provas carreadas ao 

processo, as quais seriam mais que suficientes a demonstrar os gastos e 

despesas que teve com a instalação da estrutura para colocação de 

iluminação pública em sua propriedade.

Enumerando folhas e documentos, conclui que a decisão embargada não 

analisou as provas dos autos, e, por isso, seria obscura justificando a 

interposição dos aclaratórios.

É o relatório.

DECIDO

Adentrando, diretamente, à verificação da matéria recorrida, é flagrante a 

dificuldade demonstrada pelos operadores do Direito em compreender a 

finalidade e as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Salta aos olhos que a pretexto de apontar omissão e contradição o que 

fez o embargante foi arrolar provas e documentos que embasariam sua 

tese, como se a contradição que justificasse a interposição dos 

declaratórios fosse externa, isto é, do decisum com outros textos, sejam 

normativos ou judiciais.

Diga-se de modo bem claro: não importa se a sentença é certa ou errada; 

boa ou ruim; se analisou bem ou mal as provas. Embargos de declaração 

não se prestam a reformar o entendimento decisório e sim completa-lo, 

melhora-lo na compreensão, finalidade que nem de longe o embargante 

buscou alcançar.

É tão evidente o equivoco no manejo recursal, que quase simultaneamente 

o recorrente já interpôs recurso de apelação, porque claramente o que 

busca é a reforma da sentença e não seu aclaramento.

Por mais uma oportunidade se diga: não concordando o embargante com a 

ideia construída na sentença, valha-se dos meios processuais adequados 

para tanto, porque a única contradição que autoriza o cabimento dos 

aclaratórios é aquela que se verifica entre as proposições alocadas no 

texto decisório, como bem salienta a jurisprudência da Superior Corte de 

Justiça :

“Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição 

externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4ª 

Turma, EdclAgRgAg nº 27417-7, Relator Ministro Dias Trindade, in Código 

de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7ª ed., ed. RT, 

pág. 926).

Assim sendo, não existindo omissão ou contradição a ser sanada, 

conheço dos embargos mas nego-lhe provimento.

Já tendo sido contra-arrazoada a apelação, remetam-se os autos ao 

TJMT, para julgamento do apelo.

P.R.I.C.

Tapurah/MT, 2 de janeiro de 2018.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 27038 Nr: 60-40.2012.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Raimunda de Souza Silva, Camila 

Gonçalves Hothovolpho, Aurea Pereira de Almeida, Antonio Marcos de 

Oliveira, Rigilino Hentges, Silvia Simon, Olga Aghata Gomes, Gabriela de 

Paula Souza, Franslei Soares Amador, Miguelina Pereira da Silva, 

Jaqueline de Oliveira, MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SANTOS, ADEMIR 

LOPES DOPP, Cecilia Auxiliadora de Paula, Deusivan Santos de Oliveira, 

Valtemir dos Santos, Valdevino Santana da Conceição, Jose Carlos Alves 

dos Santos, Eugenio Lourenço Nogueira, Maria Jeane Martins dos Santos, 

Robson Tavares Hartung, Francineide Gomes da Silva, Adriano da Silva 

Nascimento, Alexandra Rodrigues de França, Ana Paula da Silva, Antonia 

Henrique da Silva, Cleide Nogueira, Daiane Pereira dos Santos, Sebastião 

de Carli, ELIETE ROSA PEREIRA, SALETE VAIS GARBIN, Fabricia Aureliano 

Germano, Marlene da Silva, Thiarles de Almeida Cavalheiro, Elisa Vani 

Mendes, Flavio Teixeira da Silva, Francisca Carlos de Oliveira, Josimara 

Moraes, Leontina Mendes Freire, Manoel Matos Bezerra, Marciane de 

Oliveira Pereira, Maria Aparecida Fernandes, Maria de Souza Rondon, 

Maria Aparecida Pinto Vieira, Marivaldo Bortoluci da Silva, Noemildes de 

Arruda Silva, Ronildo Antonio de Oliveira, Suelen Aparecida Pedreira, 

Thamires Falcão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 60-40.2012.811.0108 (cod. 27038)

Requerente: Município de Itanhangá/MT

Requeridos: Maria Raimunda de Souza Silva e Outros

V I S T O S,

 Compulsando os autos constata-se que, após angularizada a lide, 

apresentada contestação pelos requeridos, apresentou o autor pedido de 

extinção da lide, sem julgamento de mérito, pela perda superveniente de 

interesse processual, ante a alteração do panorama fático retratado no 

pedido inicial.

Manifestou-se a DPE/MT, que atuou no interesse dos demandados, 

anuindo com o pedido de extinção do feito, sem apreciação de mérito.

Assim, satisfeito o requisito do art. 485, VII, § 4º do NCPC, respeitado o 

princípio dispositivo e o direito das partes de disporem sobre a coisa 

litigiosa, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se 

impõe, porque não há mais utilidade tampouco necessidade do provimento 

jurisdicional.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante ao princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais remanescentes.

Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, 

observadas as formalidades legais.

PRIC.

Tapurah (MT), 29 de dezembro de 2017.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 27147 Nr: 169-54.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFN, ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584, FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a 

devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40723 Nr: 1200-12.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Rosa Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, Mauricio Vieira Serpa - OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1200-12.2012.811.0108 (Código nº: 40723)

REQUERENTE: Maria de Lourdes Rosa Costa

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Defiro o pedido retro para determinar a expedição de ofício ao órgão 

previdenciário para cumprimento da sentença prolatada, especialmente 

quanto a implantação do auxilio doença desde o requerimento 

administrativo (DCB: 10/09/2012), bem como a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez, na data da prolação da sentença 

(31/01/2017), salientando que o cumprimento da ordem deverá ser 

devidamente comprovada nos autos.

Cumprida a determinação anterior, intime-se a autora para se manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

Quedando-se inerte, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

Às providências.

Tapurah/MT, 2 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43249 Nr: 2212-27.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAADS, EAADS, LACDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Tereza Vieira Tirloni 

- OAB:OAB/MT 15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 10 dias indicar dados bancarios para a transferência 

dos valores de alimentos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44166 Nr: 346-47.2014.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ANTONIO ORLATO, MOACYR ORLATO, 

JULIETA SICILIATI ORLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE POSSENTI, LELIA BARBOSA POSSENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:MT 11.072-B

 Numero Único: 346-47.2014.811.0108 (Código: 44166)Requerentes: 

Moacyr Orlato e OutraAssistente Litisconsorcial: Nelson Antonio Orlato 

Requeridos: José Possenti e OutraVISTOS, Trata-se de ação 

reivindicatória de domínio cumulada com pedido de reintegração (rectius: 

imissão) possessória verbalizado, inicialmente, por Nelson Antonio 

Ortolato e, posteriormente, aditada a inicial, para se incluir no polo ativo 

aqueles que figuravam como titulares do domínio sobre a coisa 

reivindicada, acostando-se o autor originário (Nelson) na condição de 
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assistente litisconsorcial, porque é o terceiro diretamente interessado na 

questão da posse direta da coisa litigiosa.[...]Desse modo, refuto todas as 

preliminares e, ato seguinte, passo a fixar os chamados pontos 

controvertidos da lide, mais uma vez como mecanismo de cooperação e 

colaboração do juízo com a condução linear do feito, sem surpresas e 

supressões, ao exame de mérito da pretensão.Dito isso, evidente que o 

ponto de controvérsia a ser dirimido está conectado ao tal compromisso 

de compra e venda firmado pelos requeridos com Arthur e Isabel Ortolato, 

o distrato da avença e os efeitos da cessão da propriedade ao assistente 

litisconsorcial, bem como, ao exercício real, efetivo e legítimo da posse – 

direta ou indireta – sobre a coisa litigiosa, na medida em que os requeridos 

também arguiram a chamada prescrição aquisitiva (usucapião) como 

matéria de defesa, digladiando-se exatamente as partes sobre qual a 

natureza da ocupação na área nesses anos todos.Fixados os pontos 

controvertidos, faculto às partes a indicação das provas que ainda 

pretendam produzir, de modo claro e preciso, sobre as questões 

apontadas, pena de rejeição. Prazo comum de 10 dias.Indicadas as 

provas, ou quedando-se silentes as partes, volvam conclusos para 

designação de audiência ou julgamento conforme o estado do 

processo.Publique-se. Tapurah (MT), 12 de janeiro de 2018. FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48167 Nr: 676-10.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequiel do Amaral Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 16035-A, Josiane Pilatti - OAB:SC 33611, Mauricio 

Vieira Serpa - OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:OAB/MT 15469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 

12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 676-10.2015.811.0108 (Código nº: 48167)REQUERENTE: 

Ezequiel do Amaral BarretoREQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAVISTOS.Trata-se de Ação Previdenciária em 

que Ezequiel do Amaral Barreto move contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.Inexistindo preliminares a serem analisadas, por se tratar de 

benefício por invalidez coloca-se como medida necessária a consecução 

de perícia para se aferir o preenchimento ou não dos requisitos para 

recebimento do benefício previdenciário.No entanto, considerando ser de 

conhecimento deste magistrado que neste momento inexistem médicos 

cadastrados como peritos na região, aguarde-se a resposta do ofício 

encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, nos autos de código nº 

48680, em que foram solicitadas informação sobre o quadro atual de 

médicos peritos nesta urbe.Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações.Sem prejuízo, estabeleço desde já os procedimentos a serem 

adotados para cumprimento do encargo pelo Sr. Perito.[...]Fixo como ponto 

controvertido a existência dos requisitos fáticos e legais para a obtenção 

do beneficio vindicado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 3 de janeiro de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48680 Nr: 901-30.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 901-30.2015.811.0108 (Código nº: 48680)

REQUERENTE: João Vicente da Silva

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Considerando ser de conhecimento deste magistrado que o perito 

nomeado não atua mais neste município, bem como que momentaneamente 

inexistem outros médicos cadastrados como peritos na região, oficie-se à 

Secretaria Municipal de Saúde solicitando informação sobre o atual quadro 

de médicos clínicos gerais e ortopedistas desta urbe para a realização de 

perícia médica, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a resposta do ofício, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 3 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50812 Nr: 1965-75.2015.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Campagnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 Conforme bem salientou o requerido, estamos a discutir a posse do lote 

nº 857 do PA Itanhangá, e não obstante seja relevante saber se houve 

mesmo em algum tempo a tal desistência da ocupação, supostamente 

manifestada pelo sr. Romilton Kuhn no ano de 2007, de acordo com a 

própria requerente há outros registros documentais, inclusive do 

INCRA/MT, posteriores ao fato, que demonstram um fato diverso desse, o 

que, aliado à escancarada diferença entre a assinatura do de cujus e 

aquela apontada no documento em testilha, revelam a completa 

desnecessidade de se realizar prova pericial, que demanda tempo e 

dinheiro, para uma conclusão periférica ao objeto litigioso.Digo isso 

porque, a rigor, o cerne da controvérsia está na forma de ocupação da 

área, porque a própria autora não nega que Valdir Campagnolo possuía 

gado nas terras, que eram parcialmente arrendadas e, no fim, esse é o 

núcleo essencial do debate, ou seja: se houve contrato de arrendamento 

entre Romilton e Valdir e sobre que extensão da área litigiosa, na medida 

em que, sabidamente, uma das formas de exercício da posse/propriedade 

é a disposição da coisa como sua.Destarte, rejeito o incidente de 

falsidade, e, fixado o ponto controvertido, faculto às partes a indicação 

das provas que ainda pretendem produzir, de modo claro e preciso, no 

prazo comum de 5 dias, pena de rejeição.Indicadas as provas, ou 

quedando-se silentes as partes, volvam conclusos para designação de 

audiência ou julgamento conforme o estado do processo.Publique-se. 

Tapurah (MT), 9 de janeiro de 2018. FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51492 Nr: 300-87.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelso Balistieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 13461-A, EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O, KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:OAB/MT 19.982, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O

 Desse modo, já tendo sido acautelada a situação de urgência, desde maio 

de 2016, e havendo o juízo se reconhecido territorialmente incompetente 

para prosseguir na condução do feito, desde agosto de 2017, não mais se 

justifica que, em nome da urgência, a matéria continue sendo debatida e 

processada no juízo autoproclamado incompetente, a não ser, para como 

já foi feito, dar execução ao comando anterior, que buscava acautelar a 

execução e que pendia de cumprimento.Diz-se pendia porque, ao validar a 

caução apresentada e determinar o cumprimento da ordem de arresto, 

emitida em 2016, garantiu-se que a questão urgencial se resolvesse, não 

se podendo agora, por comodidades do credor, modificar aquela ordem 

anterior, para satisfazer pretensão que não existia ao tempo da 
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concessão da medida.Dessarte, rejeito o pedido de extensão do arresto 

para qualquer outra área que não aquelas contempladas na decisão de fl. 

144/147.Certifique-se quanto a eventual comprovação da distribuição das 

deprecatas executivas e transitando em julgado a decisão dos autos em 

apenso (embargos à execução – cod. 53277), remetam-se os autos ao 

j u í z o  d a  3 ª  V a r a  C í v e l  d e  L u c a s  d o  R i o 

Verde.Intimem-se.Cumpra-se.Tapurah (MT), 12 de janeiro de 2018.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51492 Nr: 300-87.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelso Balistieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 13461-A, EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O, KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:OAB/MT 19.982, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O

 Processo n°: 300-87.2016.811.0108 (Código 51492)

Exequente: Nelson Balestieri

Executado: Leandro Mussi

EXECUÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de ação de execução promovida por Nelson Balestieri em face 

de Leandro Mussi, objetivando o recebimento do valor correspondente a 

44.000 (quarenta e quatro mil) sacas de soja, corresponde ao 

inadimplemento de uma parcela contratual, bem como à multa contratual 

pelo atraso no pagamento.

Deferida a medida liminar para determinar o arresto e remoção das sacas 

de soja pretendidas, a parte executada interpôs recurso de agravo de 

instrumento, cujo provimento foi negado, mantendo-se a decisão 

agravada, nos termos da decisão de retratação de f. 216-218.

Assim, defiro a efetivação do arresto das 44.000 sacas de soja, nos 

termos da decisão judicial pretérita (f.216-218), considerando nova 

caução (f.231-232) oferecida pelo exequete.

Promovido o arresto, intimem-se as partes e, promova-se a conversão do 

arresto em penhora no caso de não pagamento do débito.

 Recorde-se que 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 (CPC, art.835, § 3º), devendo tais 

providências serem observadas na execução da ordem de constrição.

A avaliação será feita por oficial de justiça, ressalvada a aceitação do 

valor estimado pelo executado; caso sejam necessários conhecimentos 

especializados, nomear-se-á avaliador.

Por fim, em atenção ao requerimento formulado às f. 232, determino a 

expedição de carta precatória em caráter itinerante, a ser retirada em 

mãos, para que se proceda o arresto dos bens, onde forem localizados.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento), a serem pagos pelo 

executado. No caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade.

Citem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 31 de dezembro de 2017.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52397 Nr: 771-06.2016.811.0108

 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: GEVI PEDRO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A, KADON 

EMPREENDIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183

 Numero Único: 771-06.2016.811.0108 (cod. 52397)

Requerente: Gevi Pedro Massoni

Requeridos: Arca Fomento Agrícola S/A e Outra

VISTOS,

 Aportando aos autos contestação, com documentos, apresentadas pelas 

demandadas, e como, ao menos quanto a defesa da primeira requerida 

(Arca Fomento Agrícola) há suscitação de fatos modificativos/impeditivos 

do direito verberado na inicial, deve incidir a regra do art. 437 do NCPC, 

devendo o autor ser intimado a se manifestar no autos, no prazo de 15 

dias.

Por evidente, o ponto controvertido do litígio diz respeito à relação 

triangular entre o autor, as demandadas e a Amaggi Exportação e 

Importação Ltda., e os reflexos disso nas obrigações constituídas de parte 

a parte, o que desde já fica fixado como ponto da controvérsia probatória.

Desse modo, manifeste-se o autor sobre as defesas e já indique, no 

mesmo prazo, as provas que pretenda produzir.

Intime-se e, vindo a manifestação ou havendo omissão, dê-se vistas às 

demandadas, também no prazo comum de 15 dias, para que indiquem 

provas que pretendam produzir.

Empós, volvam-me conclusos para deliberação sobre a realização da fase 

probatória ou julgamento conforme o estado do processo.

Às providências.

 Tapurah (MT), 9 de janeiro de 2018.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 57069 Nr: 652-11.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado. Ressalto que o valor da diligência rural 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.: 57383 Nr: 842-71.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERJDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE ARRUDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 23001/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posta a questão, já tendo sido consensuada a guarda compartilhada 

anteriormente, à míngua de provas desse prejuízo anunciado para o 

crescimento da menor, pelo convívio com a mãe, rejeito o pedido liminar de 

modificação de guarda, mantendo-a nos moldes atuais.Ante o silêncio da 

parte e por se tratar de direito suscetível de composição, designo 

audiência de conciliação para a data de 20 de fevereiro de 2018, às 

13h30, a ser realizada pelo (a) conciliador (a) deste juízo. Expeça-se 

mandado para notificação da requerida para comparecimento ao ato 

judicial, assinalando que se não alcançada a composição judicial, desta 

data passará a correr o prazo de apresentação de sua defesa, devendo 

se fazer acompanhada de representante técnico. Finalmente e o mais 

relevante, determino que a equipe multidisciplinar do juízo realize estudos 

psicossociais na residência de ambos genitores, preferencialmente nos 

períodos em que estiverem com os filhos, atestando e aferindo o estado 
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de convivência entre eles.Notifique-se o Ministério Público.Certificado o 

decurso de prazo de manifestação da causídica que representa os 

interesses do demandante, nomeio desde já, como advogado dativo do 

autor o causídico Cláudio Birck, OAB/MT 10.093.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT 16 de janeiro de 

2018.FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57891 Nr: 1096-44.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal esposada 

na denúncia para o fim de condenar o réu Gustavo Henrique Espindola 

Lopes como incurso nas penas do delito tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, 

do CP, (roubo duplamente gravado pelo concurso de agentes e uso de 

arma de fogo), bem como pela corrupção de menores...REGIME INICIAL DA 

PENA Fixada pena privativa em patamar inferior a 8 anos de reclusão, mas 

havendo sido negativadas diversas circunstâncias judiciais, fixo o regime 

inicial fechado.Lado outro, tendo o réu respondido ao processo preso 

cautelarmente, nos termos do art. 397 do CPP, determino a detração do 

período de prisão preventiva, isto é, 12/05/2017 até presente data, 

19/12/2017, 9/1/2017 a 09/8/2017, sem que isso signifique modificação no 

regime prisional, porque não alcançado o período necessário para 

progressão do regime.Do mesmo modo, a mim permanecem hígidos todos 

os motivos e fundamentos que justificaram a segregação cautelar de 

Gustavo Espindola Lopes, na medida em que todo o panorama delitivo, a 

premeditação no ato, a ocultação de boa parte dos bens surrupiados, ate 

hoje não localizados, a meu juízo, se amolda ao conceito de proteção da 

ordem pública como critério justificador da manutenção da prisão cautelar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59951 Nr: 2316-77.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 2316-77.2017.811.0108 (Código 59951)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Eliezer Inacio da Paixão

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Eliezer Inacio da Paixão, pela suposta prática do delito previsto no 

artigo 217-A, c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal, por diversas 

vezes.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que a Defesa, 

apresentada pela Defensoria Pública, restringiu-se apenas a negar a 

autoria delitiva, reservando-se ao direito de se defender em ocasião 

oportuna.

Assim, não resta configurada nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária disposta no art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

designo audiência de instrução para o dia 07 de fevereiro de 2018, às 

15horas.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela Acusação e 

pela Defesa, bem como interrogado o acusado.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, do acusado e da Defensoria 

Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 09 de janeiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60825 Nr: 2886-63.2017.811.0108

 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: ISAÍAS NERI TOBALDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARVUS TECNOLOGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, e valendo-me do permissivo legal do art. 292, § 3º, do NCPC, 

corrijo de ofício o valor da causa, para constar o montante de R$ 

70.085,60, devendo sobre ele serem calculadas as custas iniciais e 

intimado o autor a recolhe-las, no prazo de 15 dias, pena de cancelamento 

da distribuição, porque descabe a concessão do benefício da gratuidade 

judiciária no caso presente, na medida em que, desavergonhadamente, o 

autor, que adquiriu um produto que busca redibir, por mais de cinquenta mil 

reais, pagou quase doze mil reais pelo plantio da safra, somente a título de 

aluguel de máquina, se acha no direito e na razão de ‘se dizer pobre’, 

somente porque não quer pagar para litigar.Convençam-se as pessoas, 

todas aquelas interessadas em litigar, que o serviço jurisdicional é de 

cunho essencial e tem custos.Não se entrega jurisdição sem diligencias, 

sem papel, carimbo, tinta, mão de obra qualificada, e todo o mais que 

estrutura e possibilita a prestação do serviço pelo órgão judiciário, e se 

todos os cidadãos, pobres ou não, resolverem litigar gratuitamente, 

fatalmente o Judiciário não sobrexistirá e não haverá serviço a ser 

prestado.De uma vez por todas, entenda-se que justiça gratuita se defere 

a quem não pode litigar sem prejuízo do seu sustento, e não àquele que 

não quer despender dinheiro vivo, de uma só vez, porque acha que 

prestação jurisdicional é luxo, capricho, supérfluo.[...].Assim, rejeito o 

pedido de concessão da gratuidade judicial, e determino a intimação do 

autor a paga-las em 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.Promovido o recolhimento das custas, venham conclusos para 

designação de audiência de conciliação/mediação, nos moldes do art. 

334/335 do CPC/2015. Não realizado o recolhimento, venham os autos 

para extinção da lide e cancelamento da distribuição, com baixa nos 

respectivos registros (art. 290 CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61016 Nr: 2976-71.2017.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em juízo de cognição sumária, estando a custódia física dos 

alimentandos aparentemente com a mãe, é mesmo dever do pai 

prestar-lhes alimentos, que à míngua de qualquer prova dos ganhos e do 

patrimônio do alimentante, fixo em no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

equivalente a 31,44% do salário mínimo.O valor acima consignado deverá 

ser depositado, todo o dia 10 (dez) de cada mês, na conta indicada nos 

autos pela genitora (fls. 08 e 18), ou quitado, mediante recebido, 

diretamente à genitora dos menores, sendo devido a partir da citação do 

requerido. Ante a manifestação expressa da parte requerente sobre o 

interesse na realização de audiência de autocomposição, designo 

audiência de conciliação para a data de 20 de fevereiro de 2018, às 13h, a 

ser realizada pelo (a) conciliador (a) deste juízo. Expeça-se Carta 

Precatória para notificação do requerido para comparecimento ao ato 

judicial, assinalando que se não alcançada a composição judicial, desta 

data passará a correr o prazo de apresentação de sua defesa.Finalmente 

e o mais relevante, determino que a equipe multidisciplinar do juízo realize 

estudos psicossociais na residência de ambos genitores, 

preferencialmente nos períodos em que estiverem com os filhos, 

atestando e aferindo o estado de convivência entre eles.Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50 e do 

art. 98 do NCPC, assim como, por se tratar de ação que versa sobre 

interesse de menores, determino o processamento do feito em segredo de 

justiça, consoante disposto no artigo 189, II, do Código de Processo 
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Civil/2015Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT 16 de janeiro de 

2018.FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010060-84.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANA DA CUNHA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2U EDITORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA WONGTSCHOWSKI OAB - SP183503 (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

8010060-84.2017.8.11.0108 REQUERENTE: JESSICA DAIANA DA CUNHA 

LIMA REQUERIDO: B2U EDITORA S.A. Impulsiono os autos para promover 

a intimação da parte requerida, por seu procurador, Advogado: VANIA 

WONGTSCHOWSKI OAB: SP 18.3503 Endereço: DARDANELOS, 108, 162 

B, LAPA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05468-010, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente contrarrazões ao recurso inominado, documento de 

ID (9569214) destes autos. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000225-94.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CLEBER 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: 

1000225-94.2017.8.11.0108 REQUERENTE: WELLINGTON CLEBER 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: 06/02/2018 Hora: 13:40, a se realizar na sede deste Juizado 

Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Keutz de Lima Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000288-22.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANETE NASCIMENTO COSTA (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000288-22.2017.8.11.0108 REQUERENTE: GILVANETE NASCIMENTO 

COSTA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora, por seu procurador, Advogado: EMERSON RIBEIRO ALVES OAB: 

MT 23093/O-O Endereço: desconhecido, para comparecer a audiência 

Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 06/02/2018 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: 1000232-86.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000232-86.2017.8.11.0108 REQUERENTE: EDNALDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: AMERICEL 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: 06/02/2018 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: 1000289-07.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA MINUEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA BSI S/A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000289-07.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ANTONIO BEZERRA MINUEZA 

REQUERIDO: BANCO SAFRA BSI S/A Impulsiono os autos para promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: MAURICIO 

VIEIRA SERPA OAB: MT 12.758-A, Endereço: desconhecido e do 

Advogado: RAFAEL WASNIESKI OAB: MT 15.469S-A, Endereço: AV. 

Natalino João Brescansin, 1124, Centro, Sorriso - MT - CEP: 78890-000 , 

para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de 

Conciliação Data: 06/02/2018 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: 1000233-71.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO VIEIRA COSTA (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: 

1000233-71.2017.8.11.0108 REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA 

COSTA 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: 20/02/2018 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: 1000240-63.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000240-63.2017.8.11.0108 REQUERENTE: BENEDITA CONCEICAO DO 

ESPIRITO SANTO 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: 20/02/2018 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000302-06.2017.8.11.0108

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:

LUCIMAR MARQUES DO AMARAL COSTA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000302-06.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA - ME REQUERIDO: LUCIMAR MARQUES DO AMARAL COSTA 

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: 20/02/2018 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000303-88.2017.8.11.0108

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:

ARLEI ROSA DE JESUS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000303-88.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA - ME REQUERIDO: ARLEI ROSA DE JESUS Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

ASTOR BESKOW OAB: MT0016586A Endereço: desconhecido , para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 20/02/2018 Hora: 14:40 , a se realizar na sede deste Juizado 

Especial da Comarca de Tapurah-MT. Carlyne Ticyane Ferreira Ortiz 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000304-73.2017.8.11.0108

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:

MARCIA APARECIDA OLIVEIRA PORTES (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000304-73.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTAÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA - ME REQUERIDO: MARCIA APARECIDA OLIVEIRA PORTES 

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: 20/02/2018 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000305-58.2017.8.11.0108

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:

JULIANE RIBEIRO DE BORBA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000305-58.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTAÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA - ME REQUERIDO: JULIANE RIBEIRO DE BORBA 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: 20/02/2018 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000306-43.2017.8.11.0108

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:

NELSON VIDAL DE FREITAS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000306-43.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTAÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA - ME REQUERIDO: NELSON VIDAL DE FREITAS 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: 20/02/2018 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: 1000307-28.2017.8.11.0108

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:

SILVANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000307-28.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTAÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA - ME REQUERIDO: SILVANA DA SILVA Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

ASTOR BESKOW OAB: MT0016586A Endereço: desconhecido , para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 20/02/2018 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000308-13.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUDISON RAMOS DE FREITAS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000308-13.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA - ME REQUERIDO: NEUDISON RAMOS DE FREITAS 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: 20/02/2018 Hora: 16:20 , 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: 1000309-95.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO JOSE ZIMMI (REQUERIDO)

JOCELEIA ZANELLA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000309-95.2017.8.11.0108 REQUERENTE: LUIS CARLOS MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: CLODOALDO JOSE ZIMMI, JOCELEIA ZANELLA 

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: 20/02/2018 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: 1000236-26.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR ANTONIO 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: 

1000236-26.2017.8.11.0108 REQUERENTE: JOADIR ANTONIO 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: 27/02/2018 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000310-80.2017.8.11.0108

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:

DANIEL DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000310-80.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA - ME REQUERIDO: DANIEL DA SILVA SANTOS 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: 27/02/2018 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: 1000312-50.2017.8.11.0108

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:

cristiane claudino alves (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000312-50.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA - ME REQUERIDO: CRISTIANE CLAUDINO ALVES 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: 27/02/2018 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000313-35.2017.8.11.0108

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:

CLEMAIR NUNES (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000313-35.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA - ME REQUERIDO: CLEMAIR NUNES 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: 27/02/2018 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: 8020007-36.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL NUNES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS AMORIM (REQUERIDO)

JOSUEL RODRIGUES LEITE (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

8020007-36.2015.8.11.0108 REQUERENTE: MIGUEL NUNES RONDON 

REQUERIDO: JOSUEL RODRIGUES LEITE, ELIANE DOS SANTOS AMORIM 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, Advogado: ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB: MT 

9.601-A Endereço: ROMUALDO ALLIEVI, 1084, CENTRO, TAPURAH - MT - 

CEP: 78573-000 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 27/02/2018 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: 8010083-64.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR BACH (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

8010083-64.2016.8.11.0108 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO SILVA 

GOMES REQUERIDO: MARIO CESAR BACH Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB: MT 9.601-A Endereço: 

ROMUALDO ALLIEVI, 1084, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 , 

para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de 

Conciliação Data: 27/02/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000081-23.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. EICKHOFF - ME (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000081-23.2017.8.11.0108 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO SILVA 

GOMES REQUERIDO: A. J. EICKHOFF - ME 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: 27/02/2018 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000227-64.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA KONZEN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

marlene schimidt (REQUERIDO)

CRISTINA APARECIDA SCHIMIDT DE AVILA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000227-64.2017.8.11.0108 REQUERENTE: NILVA KONZEN - ME 

REQUERIDO: MARLENE SCHIMIDT, CRISTINA APARECIDA SCHIMIDT DE 

AVILA Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por 

seu procurador, Advogado: ASTOR BESKOW OAB: MT 16.586-A, 

Endereço: Rua Curitiba, nº 621, casa, centro, Itanhangá/MT - CEP: 

78579-000 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 27/02/2018 Hora: 16:20 , 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: 1000247-55.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO QUINTINO DE ALMEIDA (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: 

1000247-55.2017.8.11.0108 REQUERENTE: RODRIGO QUINTINO DE 

ALMEIDA 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: AV JORNALISTA 

ALVES DE OLIVEIRA, 32, A, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78030-445 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 27/02/2018 Hora: 16:40 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-75.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIONE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORNITA BOREL DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Numero do Processo: 

8010037-75.2016.8.11.0108 REQUERENTE: CLEDIONE COSTA 

REQUERIDO: ORNITA BOREL DE SOUZA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. 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, 

cuja incidência não desaparece somente porque o réu é declarado revel. 

Digo isso porque, não obstante a demandada sequer tenha se dignado a 

comparecer a juízo para se defender - até mesmo porque é incontroverso 

que recebeu, a crédito, 10 vezes mais do que lhe foi efetivamente 

depositado - não tratou a autora de demonstrar o pressuposto essencial 

de seu direito, qual seja, o dano alegado. Não obstante seja indiscutivel 

que houve um erro na operação de depósito a crédito, realizada por Nilton 

de Souza, cujo montante era de R$ 300,00 (trezentos reais), mas que teve 

autenticada na partida de caixa a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

nada há que aponte que foi a operadora do caixa e não a própria 

Instituição Bancária quem suportou os prejuízos, não ficando evidente, 

através de provas documentais, que a Autora, na condição de Tesoureira 

da cooperativa de crédito, tenha suportado pessoalmente ou descontado 

de seus salários pelo valor sobejante registrado na operação e depositado 

a maior na conta da Reclamada. Ante o exposto, julgo improcedente a 

pretensão contida na peça inicial e, o faço, com resolução de mérito, a 

teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Amanda de Souza Campos Belo Silveira 

Juíza Leiga VISTOS. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo 

a Lei nº 9.099/95, perante o Juizado Especial desta Comarca e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão preferida foi submetida ao Juízo para apreciação. 

Verificado o teor dos autos e da sentença proferida, com fundamento no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, promovidas as achegas e corrigendas 

necessárias, diretamente no texto decisório, HOMOLOGO a decisão para 

que produza seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Tapurah/MT, 13 de janeiro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-40.2014.8.11.0108
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Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA FRIGO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PROCESSO PJE Nº: 8010212-40.2014.8.11.0108 RECLAMANTE: 

REQUERENTE: CONSTRUTORA FRIGO LTDA - ME RECLAMADO: 

REQUERIDO: VIVO S.A. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que as partes 

litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim à celeuma 

estabelecida, conforme Acordo de Movimento ID n. 10174121 e 

comprovante de pagamento de ID 10392626 . Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte 

integrante desta decisão, e por consequência, Julgo Extinto o presente 

feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, b do 

Código de Processo Civil. A teor do ENUNCIADO n.º 12 dos Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso, dispensada a efetivação 

da intimação das partes litigantes a respeito do conteúdo da decisão 

homologatória. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA Juíza 

Leiga – Matrícula TJMT 30.883 VISTOS. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei nº 9.099/95, perante o Juizado Especial desta 

Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão preferida foi submetida ao 

Juízo para apreciação. Verificado o teor dos autos e da sentença 

proferida, com fundamento no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a 

decisão para que produza seus legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Tapurah/MT, 13 de janeiro 

de 2018. [assinatura eletrônica] FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52341 Nr: 1015-09.2013.811.0085

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDCDTNDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Processo nº 1015-09.2013.811.0085 (Código 52341)

Autor: Juízo da Comarca de Terra Nova do Norte/MT

 Requerido: Ercilio Giacomel

Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de dezembro de 2017

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 PORTARIA N. 3/2018-TNN

 O Doutor Jean Paulo Leão Rufino, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR a designação do servidor Ercílio Giacomel, Analista 

Judiciário, matrícula nº 20.784, portador do RG n. 3.874.759-2 SSP/PR e 

CPF n. 748.210.329-53 da função de Gestor Judiciário da Vara Única d 

esta Comarca, a partir de 01/01/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte/MT, 12 de janeiro de 2018.

 Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60966 Nr: 412-91.2017.811.0085

 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: JOAO BOSCO NOGUEIRA DE PINHO E CIA LTDA-ME, 

JOAO BOSCO NOGUEIRA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Contrato de Prestação de 

Serviços Médicos, proposta por João Bosco Nogueira de Pinho e Cia 

LTDA-ME em face de Município de Terra Nova do Norte/MT, ambos 

qualificados, pelos fatos expostos na inicial. Com a inicial vieram os 

documentos às fls. 08/19. Foi proferido despacho à fl. 20 dos autos, 

determinando o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias sob 

pena de cancelamento da distribuição e de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Às fls. 21/24 dos autos, a parte autora pugnou pelo 

parcelamento das custas judiciais ante a capacidade da parte requerente. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61331 Nr: 626-82.2017.811.0085

 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: MARCOS RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 21, suspendendo o feito pelo prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a requerente 

para diligenciar o necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 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.: 33340 Nr: 842-29.2006.811.0085

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALVINO MORETTO, VENTURINA TESTA MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DE ASSIS MARCONDES DE WITT, 

OSIAS DOS SANTOS, ALENCAR BEDNARZ, MARIA SARAJANE DE 

MORAES BEDNARZ, IRAIMA DE BORBA SANTOS, ISIDORO CELSO DOS 

SANTOS, COOPERCANA -COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:6369-E, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - OAB:3036-MT, 

LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR FOGAÇA DOS 

SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8543/MT

 Vistos.

Dispõe o artigo 313, do NCPC: “Suspende-se o processo: I - pela morte ou 

pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu 

representante legal ou de seu procurador; (...).

Posto isto, considerando a informação de óbito da parte autora, suspendo 

o processo pelo prazo de 60 dias, conforme requerido à fl. 109.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50193 Nr: 87-92.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, MÁRIO LÚCIO VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:1726/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deveras, como regra/fórmula geral, os salários e proventos de 

aposentadoria ou pensões [art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil] 

e as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 

quarenta salários mínimos [art. 833, inciso X do Código de Processo Civil] 

caracterizam-se como absolutamente impenhoráveis. O salário do devedor 

não se sujeita à penhora, exceto na hipótese de penhora para pagamento 

de dívida alimentar ou de contrato bancário, secundado com cláusula 

expressa de desconto por consignação, até o limite de 30% do total da 

total da remuneração da remuneração.

A doutrina e jurisprudência, contudo, têm admitido a possibilidade de 

penhora de percentual do salário como medida excepcional, que se 

justifica quando subsistir prova de que o ato de constrição não 

compromete a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, quando 

comprovada a recalcitrância do devedor no cumprimento da obrigação de 

liquidar a dívida e o exaurimento de todos mecanismos disponíveis para 

obtenção de êxito na localização de bens, passíveis de penhora, de 

propriedade do devedor [cf.: STJ, REsp n.º 1.285.970/SP, 3.ª Turma, Rel.: 

Min. Sidnei Beneti, j.27/05/2014].

Segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que não 

subsistem vestígios concretos que demonstrem que a efetivação da 

penhora não repercute na dignidade e na manutenção do devedor e, 

também, que a exequente tenha adotado todas as diligências, 

extrajudiciais e judiciais, disponíveis com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora. INDEFIRO, portanto, o 

pedido de penhora em percentual do salário, nesta quadra processual.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53427 Nr: 526-35.2014.811.0085

 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: EMMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18658

 Vistos.

Considerando o decurso de prazo bem superior ao requerido pela parte 

autora, intime-se para apresentar o atual endereço da parte autora nos 

autos, no prazo de 15 dias.

Após, cumpra-se conforme determinado à fl. 44.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58683 Nr: 752-69.2016.811.0085

 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): ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e, por consequência, 

NEGO PROVIMENTO ao pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., 

nenhuma omissão na decisão às fls. 193/193-v, nos termos do art. 1.022, 

§1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da decisão 

supracitada.Intimem-se.Às providências.Terra Nova do Norte/MT, 18 de 

dezembro de 2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33505 Nr: 1002-54.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I-IBMAedRNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R5ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o requerimento de fl. 82, nota-se que no comprovante de 

inscrição de fl. 83 não consta o endereço da empresa executada e na 

situação cadastral está anotado como “baixada”.

Sendo assim, intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34218 Nr: 471-31.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DA FONSECA -ME, MAURO APARECIDO 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.447/MT, MARIA LUCIA FERREIRA DE TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 A função precípua do RENAJUD é o resguardo de terceiros de boa-fé e a 

criação de óbice à dilapidação antijurídica de patrimônio do devedor. 

Todavia no caso de penhora, só é permitida a sua averbação no sistema, 

ou seja, o credor que já logrou anterior constrição de determinado 

automóvel em processo específico poderá anotá-la nos registros do 

RENAJUD, diretamente interligado ao Departamento Nacional de Trânsito, 

lançando mão de um importante canal de publicidade para a constrição. 

Impossibilidade de utilização do instrumento para a constrição primeira de 

bem não especificado. Agravo de instrumento interposto pelo credor ao 

qual se nega provimento.” (Agravo de Instrumento nº 

2011.022965-9/0000-00 - Relator Des. Ruy Celso Barbosa Florence– 

06/09/2011)Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder 

Judiciário, indefiro o pedido da exequente, posto que é ônus da parte 

diligenciar na tentativa de localização de bens do executado.Intime-se para 

que a credora indique bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Terra 
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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.: 35058 Nr: 275-27.2008.811.0085

 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: GILBERTO MACHADO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO - 

OAB:7.764-E, LUCIANO MEDEIROS ARAÚJO - OAB:8.321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B, RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória movida por Gilberto Machado de Araújo, em 

face de Ronaldo Galli, ambos qualificado nos autos em epígrafe.

O processo foi extinto pela sentença proferida à fl.102, condenando as 

partes ao pagamento de custas judiciais.

Não recolhidas as custas, o Departamento de Controle e Arrecadação do 

TJMT levou a protesto o nome do requerente.

No decorrer do procedimento, a parte requerente informou o pagamento 

das custas judiciais (fls.139/141).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Decido.

Sem delongas, uma vez realizado o pagamento integral das custas 

judiciais pela parte requerente, não subsiste mais o motivo de manter o 

protesto.

Destarte, comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o pagamento, bem 

como solicite-se a baixa do protesto em nome de Gilberto Machado de 

Araújo, 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.: 36455 Nr: 429-11.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CARLOS BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a tentativa de penhora online restou frustrada (fl. 41) e 

considerando que o juízo não está obrigado a ficar diligenciando 

indefinidamente junto aos sistemas em busca de bens da parte devedora, 

posto que é ônus da parte tal providência, antes de analisar o pedido de 

busca junto ao INFOJUD, determino que a parte autora comprove nos 

autos eventuais diligências negativas implementadas visando localizar 

bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento do pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52554 Nr: 1199-62.2013.811.0085

 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: NEUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:3114/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, certificado o trânsito em julgado, proceda a Secretaria da 

Vara à conversão da ação para cumprimento de sentença.

Após, 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 autor, na forma do artigo 

535 do Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56848 Nr: 1187-77.2015.811.0085

 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: ANDERSON NOLETO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fls. 72/74 por seus próprios fundamentos.

Considerando que foi negado seguimento ao agravo de instrumento (fls. 

113/115), intime-se a parte autora, pela derradeira vez, para recolher o 

valor das custas processuais, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61204 Nr: 548-88.2017.811.0085

 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: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de citação por edital posto que a parte não comprovou 

nos autos tentativa frustrada de localizar o atual endereço da parte 

requerida. Sendo assim, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias.

Apontado o atual endereço, designe-se nova data para audiência e 

efetive-se a citação/intimação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61731 Nr: 848-50.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZECLER DALFIOR MATIELLO, SCHELBI JUNIOR 

MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 848-50.2017.811.0085 (Código 61731)

Embargante: Nilzecler Dalfior Matiello e Schelbi Junior Matiello

Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense

Vistos.

Cuida-se de “Ação Incidental de Embargos à Execução” proposta por 

Nilzecler Dalfior Matiello e Schelbi Junior Matiello, em face de Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Certidão informando a intempestividade à fl. 260.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Sem delongas, insta consignar que o artigo 915, do Novo Código de 

Processo Civil prevê o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de 

embargos.
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Ademais, em análise dos autos, verifico que os embargos apresentados 

pela parte autora são intempestivos, conforme teor da certidão de fl. 260.

 Diante disso, não resta outra alternativa senão REJEITAR LIMINARMENTE 

os embargos à execução, nos termos do artigo 918, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, translada-se cópia para os autos de 

Código 58778 e rematam-se os autos AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

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.: 39717 Nr: 791-42.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO GUARITA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:OAB/MT 8.909, JULIANA Z. I. FERREIRA MENDES - OAB:OAB/MT 

12.794-B, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o requerimento da parte autora, determino que o senhor Gestor 

Judiciário realize buscas online pelo convênio do TJMT, visando a 

localização do atual endereço da parte executada.

Caso reste frustrada a localização do endereço ou o endereço indicado 

seja o mesmo constante nos autos, intime-se a fazenda exequente para 

manifestar nos autos, no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39828 Nr: 902-26.2011.811.0085

 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: FRANCISCO GABIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacson Marcelo Nervo - 

OAB:12883MT

 Processo nº 902-26.2011.811.0085 (Código 39828)

Requerente: Francisco Gabiatti

Requerido: Silvano Filho

Vistos.

Na toada da manifestação de fl. 194 em que o peticionante manifesta-se 

pela sua renúncia ao mandato judicial recebido do outorgante, verifica-se 

que a mesma possui incongruências a serem sanadas. Dessa feita, 

DETERMINO a intimação pessoal do douto causídico para trazer aos autos 

a notificação extrajudicial da referida renúncia, ou promover o regular 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que 

o petitório não fora acompanhada de notificações encaminhadas ao 

endereço constante da procuração, conforme artigo 112, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 688, do Código Civil, sendo ônus do mesmo 

proceder com a referida notificação, e não deste juízo.

 No mais, compulsando detidamente os autos, verifica-se que fora 

expedido carta de intimação ao d. perito ora nomeado nos autos em 

endereço divergente (Intimação fl. 182 – AR fl. 183), sendo assim, 

ATENTE-SE esta Serventia para a expedição do AR no endereço 

mencionado à fl. 182, evitando-se morosidade processual.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50702 Nr: 621-36.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO LÚCIO VICENTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BARBOSA DE 

LIMA - OAB:OAB/SP 46473, CARLOS DONIZETE PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 139650, GUSTAVO CANHOTO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:OAB/SP 229251

 Ante o exposto, em não havendo provas suficientes da suposta prática 

delitiva, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, constante 

na denúncia de fls. 03/03-v, ABSOLVENDO o acusado Mário Lúcio de 

Oliveira Vicente, já qualificado nos autos, da imputação a ele endereçada 

na inicial acusatória, o que faço com fulcro no artigo 386, V, do Código de 

Processo Penal.Isento de custas processuais.Comunique-se ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma da CNGC.Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, comunique-se aos Institutos de Identificação 

Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua 

respectiva motivação, nos termos do item 7.16.1, “III” da CNGC.Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se, mediante as 

baixas e anotações de praxe.P.R.I.C.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro 

de 2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51038 Nr: 973-91.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDIEL RIBEIRO LEMES - ME, JEDIEL RIBEIRO 

LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 973-91.2012.811.0085 (Código 51038)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Jediel Ribeiro Lemes-ME e Jediel Ribeiro Lemes

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 41 INTIME-SE a parte autora para diligenciar 

o necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado, voltem-me CONCLUSOS.

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.: 51515 Nr: 200-12.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMICIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Instituto Nacional de Seguro Social - INSS apresentou impugnação à 

execução que lhe move Domicio Alves de Souza, alegando, em síntese, 

excesso de execução na importância de R$ 23.405,10 (fls. 57/60).

Manifestação da parte impugnada às fls. 63/100.

À fl. 101, foi determinada a efetivação de cálculo pela contadora do juízo.

Efetuado o cálculo e intimadas as partes, as mesmas manifestaram 

concordância com o cálculo elaborado, conforme manifestações de fls. 
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103 e verso.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Considerando que as partes concordaram com o cálculo elaborado pela 

contadoria do juízo à fl. 102, HOMOLOGO-O.

Assim, solvida a questão referente ao cálculo do débito, requisite-se o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51787 Nr: 477-28.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL E CHURASCARIA JEEP WILLYS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de efetivar a citação da parte executada por edital, determino que o 

senhor Gestor Judiciário realize buscas online pelo convênio do TJMT, 

visando a localização do atual endereço da aludida parte.

Caso reste frustrada a localização do endereço ou o endereço indicado 

seja o mesmo constante nos autos, efetive-se a citação por edital, com 

prazo de 30 dias, conforme requerido pela fazenda exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52344 Nr: 1018-61.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON SERAFIM STURMER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Processo nº 1018-61.2013.811.0085 (Código 52344)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Emerson Serafim Sturmer dos Santos

Vistos.

Considerando a manifestação da parte executada de fl. 85, bem como a 

manifestação da parte exequente às fls. 87/87-v, INTIME-SE a parte 

executada para que, querendo, formalize a proposta de acordo através 

dos procuradores da parte exequente, conforme contato telefônico 

descrito nas fls. retro mencionadas.

No mais, INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado, voltem-me CONCLUSOS.

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.: 52711 Nr: 1344-21.2013.811.0085

 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: LEANDRO AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT Nº3056

 Processo nº 1344-21.2013.811.0085 (Código 52711)

Requerente: Leandro Agostini

Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Vistos.

Considerando o petitório de fls. 131/135, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Após, voltem-me conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Às providências.

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.: 52722 Nr: 1352-95.2013.811.0085

 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: ESTANRLEY FIGUEIREDO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

2 – Após, 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.

3 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53008 Nr: 204-15.2014.811.0085

 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: CARLA GRACIELA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

2 – Após, 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.

3 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53487 Nr: 571-39.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDS, SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR SCHITES DOS SANTOS - 

OAB:72.256/ RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Processo nº 571-39.2014.811.0085 (Código 53487)

Embargante: Alzemiro Machado dos Santos

Embargado: Douglas Caureo dos Santos e Sueli Caureo

Vistos.

Diante da manifestação da parte embargada à fl. 48, pugnando para 

realização de audiência de conciliação, conforme dispõe o art. 334, §4º I, 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargante para que no 

prazo de 05 (cinco) dias se manifeste no interesse ou não da audiência de 

conciliação.

Cumpra-se

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55791 Nr: 621-31.2015.811.0085

 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): ODEMAR JOSÉ PEREIRA PAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o requerimento da parte autora, determino que o senhor Gestor 

Judiciário realize buscas online pelo convênio do TJMT, visando a 

localização do atual endereço da parte executada.

Caso reste frustrada a localização do endereço ou o endereço indicado 

seja o mesmo constante nos autos, intime-se a fazenda exequente para 

manifestar nos autos, no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57815 Nr: 287-60.2016.811.0085

 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 MULLER - EPP, MAURO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- PROCURADORA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de efetivar a citação da parte executada por edital, determino que o 

senhor Gestor Judiciário realize buscas online pelo convênio do TJMT, 

visando a localização do atual endereço da aludida parte.

Caso reste frustrada a localização do endereço ou o endereço indicado 

seja o mesmo constante nos autos, efetive-se a citação por edital, com 

prazo de 30 dias, conforme requerido pela fazenda exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58513 Nr: 651-32.2016.811.0085

 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: SOLANGE PEREIRA DE CASTRO SOUZA 28853346817, 

SOLANGE PEREIRA DE CASTRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Processo nº 651-32.2016.811.0085 (Código 58513)

Requerente: Solange Pereira de Castro Souza

Requerido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIME-SE a parte 

requerida para especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

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.: 59540 Nr: 1135-47.2016.811.0085

 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: VICENTE FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASEMIRO OLKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1135.47.2016.811.0085 (Código 59540)

Requerente: Vicente Ferreira de Lima

Requerido: Casemiro Olkowski

Vistos.

Considerando a ocorrência descrita no termo de audiência de fl. 46, 

REDESIGNO a solenidade anteriormente aprazada para o dia 13/03/2018 

às 15h30min.

Ante o certificado às fls. 42/43, INTIME-SE a parte autora para depositar o 

valor da diligência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE a parte autora para impulsionar 

o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado, voltem-me CONCLUSOS.

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.: 60124 Nr: 1431-69.2016.811.0085

 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: JCMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada nos presentes 

autos para o dia 20/02/2018 com início às 13:30 horas, consignando ainda 

que a intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu 

advogado (Art. 334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no 

caso de audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 24514 Nr: 137-36.2003.811.0085

 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: ELPÍDIO MENDES DA ROCHA, EVA FERREIRA DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO CELSO DOS SANTOS, MARIA DAS 

GRAÇAS REIMER DOS SANTOS (ESPÓLIO), LEVI MENDES DA ROCHA, 

MARIA LÚCIA GARCIA BATISTA, DELFINO JOSÉ MAZZARO, VANILDA DA 

CONCEIÇÃO SILVA, LEMOS LOPES, APARECIDA FOGAÇA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8543/MT, KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-12.691-B

 Autos n° 2004/87 (Código 24514)

Requerente: Elpídio Mendes da Rocha

Requerido: Isidoro Celso dos Santos e outros

Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a manifestação de fls. 379/384 não 
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merece acolhida. Explica-se.

A falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição 

não é causa de rejeição liminar do recurso, o recorrente deverá ser 

intimado, na pessoa de seu advogado, para proceder ao recolhimento em 

dobro, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4º, NCPC).

 No mais, ao juízo incumbe no uso de seu poder-dever de bem dirigir o 

processo conforme as disposições legais ou, mais precisamente, de 

acordo com o princípio da legalidade, corrigir, a qualquer tempo, as 

irregularidades existentes no feito, imprimindo-lhe regular tramitação ou 

determinando, quando for o caso, a sua anulação, ou a anulação de 

apenas alguns de seus atos iniciados, ou até a sua extinção.

Sendo assim, não cabendo ao juízo a quo fazer o prévio juízo de 

admissibilidade do recurso, ainda que sem preparo, DETERMINO ao Senhor 

Gestor Judiciário para que, CERTIFIQUE-SE no tocante a apresentação das 

contrarrazões ao recurso no prazo legal e após, remetam-se os autos ao 

E. TJ grafando as homenagens de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

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.: 30742 Nr: 2709-28.2004.811.0085

 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: NILSON TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2004/865 (Código 30742)

Requerente: Nilson Teodoro de Souza

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

De proêmio, deixo de apreciar a manifestação de fls. 165/171, tendo em 

vista que refuta-se ser a via inadequada para querelas entre advogados, 

evitando-se assim, tumulto no aludido processo.

No mais, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado, volte-me conclusos.

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.: 34103 Nr: 357-92.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE FREITAS, EDVALDO 

DELLA VEDOVA DE ARAÚJO, JUCELENE HUNCKEL DE ARAÚJO, 

CRISTYANNE HATTORI FREITAS, MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB/MT 6.097- A, LUCIMAR 

RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - OAB:OAB/MT 18.267, RAFAEL 

XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - 

OAB:MT 15.969

 Processo nº 2007/130 (Código 34103)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Mateus Rodrigues de Freitas e outros.

Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido nos autos, INTIME-SE a parte 

autora para diligenciar o necessário para o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado, voltem-me CONCLUSOS.

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.: 39188 Nr: 296-95.2011.811.0085

 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: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE MARIA LANGHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONSOLIDAR a posse do bem objeto contrato de n. 

82602-32858102 em favor do requerente, tornando definitiva a liminar de 

fls. 43/43-v.Condeno a requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte/MT, 19 de 

dezembro de 2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50421 Nr: 326-96.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DOS REIS DAMACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Dessa feita, REJEITO a objeção de pré-executividade de fls. 34/39, já que 

não é adequada para trazer à apreciação do juízo matéria que carece de 

dilação probatória.Considerando o petitório de fls. 42/45, observo que a 

parte exequente não apresentou a memória de cálculo, devidamente 

atualizada, sendo imprescindível para o deferimento do pedido.Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a planilha supracitada.Com o transcurso do prazo, 

CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte/MT, 15 de 

dezembro de 2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51248 Nr: 1198-14.2012.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DO NASCIMENTO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRO NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DOS SANTOS 

CARVALHO - OAB:OAB/SP N 272077, ROGER PAMPANA NICOLAU - 

OAB:OAB/SP N 164713

 Posto isso, DECLARO nula a citação por edital promovida nos autos com o 

fito de garantir a segurança jurídica dos atos processuais até então 

deliberados.Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIME-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produz i r ,  jus t i f i cando  sua  pe r t i nênc ia ,  sob  pena  de 

indeferimento.Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o 

silêncio pela inexistência. Na mesma oportunidade, considerando as 

modificações trazidas com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem se tem interesse na tentativa 

de conciliação.Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 
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antecipado.Cumpra-se. Às providências.Terra Nova do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51672 Nr: 362-07.2013.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEDIEL RIBEIRO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PEDRO DE 

MORAES - OAB:3040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº3056

 Processo nº 362-07.2013.811.0085 (Código 51672)

Embargante: Jediel Ribeiro Lemes

Embargado: Banco Bradesco S/A

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 141/141-v, DEFIRO a dilação do 

prazo, de modo que CONCEDO 15 (quinze) dias para a parte embargada 

manifestar-se.

Após, devidamente certificado, voltem CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52604 Nr: 1246-36.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY BEVILACQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999/MT

 Processo nº: 1246-36.2013.811.0085 (Código 52604)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Darcy Bevilacqua

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Darcy Bevilacqua.

Defesa prévia apresentada pelo suposto acusado às fls. 82/85-v.

Manifestação ministerial às fls. 90/91.

É o relatório necessário

Decido

Pois bem. No que diz respeito a preliminar arguida não vislumbro cristalina 

nos autos a ponto de reconhecê-la. De outro modo, observo que se 

confunde com o mérito, dependendo da instrução probatória para sua 

análise, razão pela qual deixo para examiná-la por ocasião da sentença.

Diante do exposto rejeito a preliminar aventada.

Com efeito, da análise da defesa apresentada, verifico que não estão 

presentes nenhuma das hipóteses prevista no artigo 397 do CPP.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 07/03/2018 às 17h10min.

Na audiência serão tomadas as declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Proceda-se a intimação do acusado e de seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de novembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52982 Nr: 184-24.2014.811.0085

 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: ROGÉRIO CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

2 – Após, 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.

3 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55233 Nr: 309-55.2015.811.0085

 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: ANADILIA APOLINARIO MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI PEDRO POMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 309-55.2015.811.0085 (Código 55233)

Requerente: Anadilia Apolinario Morais

Requerido: Neri Pedro Pomper

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIME-SE a parte 

requerida para especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

No mais, certifique-se Sr. Gestor Judiciário sobre a tempestividade da 

contestação de mérito, bem como da referida impugnação.

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.: 55306 Nr: 354-59.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERONIMO BATISTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 354-59.2015.811.0085 (Código 55306)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Geronimo Batista Ribeiro

Vistos.

Considerando o petitório de fls. 87/88, observo que a parte exequente não 

apresentou a memória de cálculo, devidamente atualizada, sendo 

imprescindível para o deferimento do pedido.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos a planilha supracitada.

Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55765 Nr: 606-62.2015.811.0085
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 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): ENIO CAMPIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061/B

 Processo nº: 606-62.2015.811.0085 (Código 55765)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido: Enio Campiolo

Vistos.

Em primeiro plano, deixo consignado que as circunstâncias da causa 

evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, razão por que 

passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Não havendo outras questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas e considerando que os autos não 

estão maduros o suficiente para o julgamento antecipado da lide, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução.

A parte requerida manifestou pela produção de prova pericial.

A par disso, consoante o disposto no artigo 331 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos controvertidos: A) Houve dano ambiental 

praticado pelo requerido Enio Campiolo? B) Se sim, qual foi a área 

destruída? C) Em que ano fora o suposto desmate praticado pelo 

requerido?

Dessa feita, DEFIRO a prova pericial, razão pela qual, nomeio a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA, com endereço à Avenida Rubens de 

Mendonça, número 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, na 

cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 3052-7636 que deverá ser intimada, 

via carta de intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responder 

se aceita o encargo, indicando o nome e a qualificação completa do 

profissional perito habilitado com inscrição no órgão competente, bem 

como proposta de honorários, às expensas do requerido, que deverá 

depositar 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para início 

das atividades e o restante ao final quando da entrega do laudo pericial.

Tendo em vista que a parte requerida não apresentou os quesitos, 

intime-se para que querendo apresente no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 55821 Nr: 639-52.2015.811.0085

 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: VALDIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 Processo nº 639-52.2015.811.0085 (Código 55821)

Requerente: Valdir dos Santos

Requerido: Banco BMG S/A

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIME-SE a parte 

requerida para especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

No mais, certifique-se Sr. Gestor Judiciário sobre a tempestividade da 

contestação de mérito, bem como da referida impugnação.

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.: 55896 Nr: 686-26.2015.811.0085

 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: APARECIDO NUNES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE ROSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO - 

OAB:OAB/MT 17350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no § 2º do art. 1.580 do Código Civil e 

principalmente no § 6º do art. 226 da Constituição Federal, na forma do art. 

487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido da inicial para 

DECRETAR o divórcio das partes, DECLARANDO cessados os deveres de 

coabitação, fidelidade recíproca e o regime matrimonial de bens, 

DISSOLVENDO-SE, assim, o casamento, bem como DETERMINO que a 

requerente volte a grafar seu nome como de SOLTEIRA, a saber: 

CLEONICE ROSA DE SOUZA.Condeno as partes ao pagamento das custas 

e despesas processuais.Transitada em julgado a sentença, EXPEÇAM-SE 

o competente mandado de averbação, OFICIANDO-SE o Serviço Notarial 

competente, ARQUIVANDO-SE, por conseguinte, o vertente 

f e i t o . P . R . I . C . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

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.: 56844 Nr: 1185-10.2015.811.0085

 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: CLEIDINEI DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341

 Processo nº 1185-10.2015.811.0085 (Código 56844)

Requerente: Cleidinei de Oliveira Costa

Requerido: Banco Bradesco S/A

Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a parte requerida interpôs recurso 

inominado às fls. 86/96, sendo assim, aplica-se o princípio da fungibilidade 

recursal para receber como recurso de apelação o recurso inominado 

interposto, porquanto tempestivo e com os requisitos para a interposição.

 Com o olhar volvido a 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 inominado pela parte requerida, deixo de intimar a 

parte recorrida para apresentar as contrarrazões, tendo em vista a 

certidão de fl. 105.

II. Encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, § 3º, do NCPC), com as 

homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recursos(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 

932 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.: 57561 Nr: 177-61.2016.811.0085
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 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: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR DE SOUZA, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo nº 177-61.2016.811.0085 (Código 57561)

Requerente: Município de Terra Nova do Norte/MT

Requerido: Leocir de Souza e outros.

Vistos.

De pronto, considerando que as partes requeridas José Ariel da Silva, 

Jonas Misael Ferreira, Armelindo Antonio Davila, Marcos Dione dos Reis, 

Sergio de Souza e Edegar Polano Mendes devidamente intimados, 

deixaram transcorrer in albis o prazo sem se manifestar (fls. 50), 

decreto-lhes a REVELIA, nos termos do artigo 344, do novo diploma 

Processual Civil.

DETERMINO ao Sr. Gestor que certifique-se acerca da tempestividade das 

contestações de fls. 32/46.

Após, ante a apresentação das contestações pelas partes requeridas 

retro mencionadas, intime-se a parte autora para, no prazo legal, impugnar 

a contestação se assim o quiser.

Em tempo, diante da manifestação da parte autora à fl. 50-v, pugnando 

para realização de audiência de conciliação, conforme dispõe o art. 334, 

§4º I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE as partes requeridas para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste no interesse ou não da 

audiência de conciliação.

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.: 59473 Nr: 1114-71.2016.811.0085

 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: MARCIO JOSE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1114-71.2016.811.0085 (Código 59473)

Requerente: Marcio Jose Nogueira

Requerido: Fazenda do Estado de São Paulo

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 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Às providências.

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.: 61292 Nr: 605-09.2017.811.0085

 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: OZÉIAS CAUREO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 21, suspendendo o feito pelo prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a requerente 

para diligenciar o necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 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.: 62525 Nr: 1363-85.2017.811.0085

 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: RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFP, CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:OAB/MT Nº12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse raciocínio, verifico que a pretensão da parte autora está amparada 

pelos pressupostos autorizadores da modificação de curatela perseguida, 

deste modo, deverá o juízo, nos termos do artigo 1.775, § 1°, do CC, na 

falta de cônjuge ou companheiro, escolher o descendente que se mostrar 

mais apto ao encargo, qual seja a requerente Rosangela Bezerra da Silva, 

desde que essa possua idoneidade e capacidade para exercer a 

curatela.Por essas razões, NOMEIO a requerente ROSANGELA BEZERRA 

DA SILVA como curadora provisória da interditada.INTIME-SE a curadora 

provisória para comparecer à Secretaria deste juízo para assinar o termo 

de compromisso.INTIME-SE a equipe interdisciplinar deste juízo para que 

realize um estudo social na residência da curadora provisória, a fim de 

averiguar as reais condições em que se encontra a interditada, assim 

como verificar a possibilidade deste exercer a curatela, encaminhando 

relatório conclusivo a este Juízo no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias.Após o aporte do estudo social aos autos, ABRA-SE VISTA ao MPE 

para se manifestar em 15 (quinze) dias.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62593 Nr: 1410-59.2017.811.0085

 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: LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME, LO AY 

ADNAN MAHMOUD ABHU ABBUL RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1410-59.2017.811.0085 (Código 62593)

Requerente: Lo Ay Adnan Mahmoud Abu Al Rub – ME

Representante: Lo Ay Adnan Mahmoud Abhu Abbul Rub

Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 720 de 760



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, 18 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62610 Nr: 1426-13.2017.811.0085

 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: ZILDA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para que o 

requerido BANCO VOTORANTIM S/A se abstenha de proceder com os 

descontos mensais em contas e/ou benefícios previdenciários em nome 

da requerente, os quais versam a presente lide, sob pena de incidência de 

multa fixa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).Nos termos do art. 6°, 

inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova.DETERMINO que o requerido 

exiba em juízo, no prazo da defesa, o contrato que embasou os descontos 

efetuados junto ao INSS, e que justificaram os descontos em folha, nos 

termos do art. 396 do NCPC.OFICIE-SE o INSS para que se abstenha de 

efetuar a retenção ora suspensa dos benefícios previdenciários em nome 

da requerente.CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no 

prazo legal.Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62611 Nr: 1427-95.2017.811.0085

 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: ZILDA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para que o 

requerido BANCO BMG S/A se abstenha de proceder com os descontos 

mensais em contas e/ou benefícios previdenciários em nome da 

requerente, os quais versam a presente lide, sob pena de incidência de 

multa fixa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).Nos termos do art. 6°, 

inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova.DETERMINO que o requerido 

exiba em juízo, no prazo da defesa, o contrato que embasou os descontos 

efetuados junto ao INSS, e que justificaram os descontos em folha, nos 

termos do art. 396 do NCPC.OFICIE-SE o INSS para que se abstenha de 

efetuar a retenção ora suspensa dos benefícios previdenciários em nome 

da requerente.CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no 

prazo legal.Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62612 Nr: 1428-80.2017.811.0085

 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: ZILDA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para que o 

requerido BANCO BGN S/A se abstenha de proceder com os descontos 

mensais em contas e/ou benefícios previdenciários em nome da 

requerente, os quais versam a presente lide, sob pena de incidência de 

multa fixa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).Nos termos do art. 6°, 

inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova.DETERMINO que o requerido 

exiba em juízo, no prazo da defesa, o contrato que embasou os descontos 

efetuados junto ao INSS, e que justificaram os descontos em folha, nos 

termos do art. 396 do NCPC.OFICIE-SE o INSS para que se abstenha de 

efetuar a retenção ora suspensa dos benefícios previdenciários em nome 

da requerente.CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no 

prazo legal.Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59304 Nr: 1027-18.2016.811.0085

 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: OSMAR LUIZ BARANOSKI DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1027-18.2016.811.0085 (Código 59304)

Requerente: Osmar Luiz Baranoski de Barros

 Requerido: Vilmar Cardoso

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de “Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Medida 

Liminar” proposta por Osmar Luiz Baranoski de Barros em face de Vilmar 

Cardoso, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, conforme a certidão de Senhora Analista 

Judiciária à fl. 147, verifica-se que existe litispendência entre os autos de 

código 59304 e 53441, tendo como única diferença os requeridos 

elencados nos autos retro mencionados.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Há óbice intransponível ao prosseguimento do feito e ao subsequente 

julgamento do mérito, consistente na configuração da litispendência.

Após detida análise dos autos verifico que há, de fato, a ocorrência do 

fenômeno da litispendência, pois os três elementos - partes, pedido e 

causa de pedir - são idênticos aos autos nº 535-94.2014.811.0085 

(código 53441), em consulta realizada no Sistema Apolo.

Insta consignar que o reconhecimento da litispendência visa impedir a 

reprodução de causa idêntica, de modo que a extinção do feito proposto 

posteriormente é medida que se impõe.

 Ressalta-se, outrossim, que a presente ação foi proposta após a 

distribuição da ação nº 535-94.2014.811.0085 (código 53441).

Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolver o mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Com o transito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos 

procedendo às baixas e anotações pertinentes.

 Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58735 Nr: 775-15.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRICA SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA DE FÁTIMA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA TORRES BAPTISTA - 

OAB:OAB/MT 9334

 Autos n° 775-15.2016.811.0085 (Código 58735)

Exequente: Érica de Souza Barros

Executado: Regina de Fátima e Silva

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial” movida 

por Érica de Souza Barros, contra Regina de Fátima e Silva.

Entre um ato e outro, a parte autora informou o adimplemento pela parte 

executada (fls. 48/49).

 Os autos me vieram conclusos.

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas, porém, suspendo a sua 

exigibilidade, nos termos da lei.

P.R.I.C.

Expeça-se ofício ao cartório competente para que efetue a baixa da 

penhora efetuada no imóvel descrito nos autos.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 11941 Nr: 13-63.1997.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTL, MJT, MGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 Dessa feita, REJEITO a objeção de pré-executividade de fls. 194/205, já 

que não é adequada para trazer à apreciação do juízo matéria que carece 

de dilação probatória.INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se no que entender de direito.Com o transcurso 

do prazo, CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte/MT, 19 de 

dezembro de 2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 15906 Nr: 296-42.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELB, GBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 Processo nº 2004/434 (Código 15906)

Requerente: Erlei Lucia Buffon e Guilherme Buffon de Oliveira

Requerido: Ginivaldo Modesto Lima de Oliveira

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 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 28111 Nr: 8-94.2004.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO JOÃO GALDINO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE NOEMIA ZARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Autos n° 8-94.2004.811.0085 (Código 28111)

Exequente: Lauro João Galdino Fortunato

Executado: Ione Noemia Zarth

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Lauro João Galdino 

Fortunato em favor de Ione Noemia Zarth, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento, a parte autora, apesar de regularmente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito há 

mais de ano.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.

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.: 57348 Nr: 66-77.2016.811.0085

 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: EDEMAR NICOLAU DRESCHER ZUKETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por invalidez, razão por que CONDENO o INSS ao 

pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Edemar 

Nicolau Drescher Zuketa, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da 

data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao 

quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 
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No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52883 Nr: 126-21.2014.811.0085

 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: JZRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPM(, VLPM, JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Autos n° 126-21.2014.811.0085 (Código 52883)

Requerente: Jovelina Zanatta Raycik Teodoro

Requerido: Edenilson Polombo Malaquias (Espólio) e outros

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de “Ação Declaratória de União Estável” proposta por Jovelina 

Zanata Raycik Teodoro, em face de Edenilson Polombo Malaquias 

(Espólio), Vera Lucia Palombo Malaquias e João Alves Malaquias, todos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 14 a inicial fora recebida.

Entre um ato e outro, as partes entabularam amigavelmente o acordo 

descrito à fl. 33.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando o acordo pactuado entre as partes, tendo as partes convivido 

durante o período aproximado de 07 (sete) anos, com o objetivo de 

constituir família, vindo a se separar por motivos particulares, é de rigor o 

reconhecimento e a dissolução da união estável havida entre ambos.

 Destarte, nos termos do acordo de fl. 33, hei por bem HOMOLOGAR o 

acordo mencionado, RECONHECENDO a união estável havida entre as 

partes, bem como DISSOLVENDO-A, por preservar suficientemente o 

interesse das partes, razão pela qual JULGO EXTINTO o presente feito 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas “pro rata”, todavia, suspendo a sua exigibilidade, tendo em vista 

que ambas as partes gozam do benefício da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59006 Nr: 897-28.2016.811.0085

 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: MARLI ALVES MARCELO, CAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO APARECIDO DA SILVA - 

OAB:22094/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, DEFIRO o pedido de alvará judicial, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, em favor da parte autora 

para realizar a transferência do veículo Volkswagen/Parati CL, Cor Cinza, 

Chassi 9BWZZZ302KP218480, Placa n.º JYD-6406, Ano 1989 ao Senhor 

Gilberto José da Silva.Expeça-se o competente alvará de 

autorização.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte/MT, 

19 de dezembro de 2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52007 Nr: 693-86.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDILETA DOS SANTOS, WILSON ALVES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data, em cumprimento á decisão de fls. 44, a 

qual determina que seja reiterado ao INSS ofício solicitando informações 

acerca da implantação do benefício da autora, bem como encaminhar os 

documentos solicitados, pude constatar, que o requerido solicita no ofício 

juntado ás fls. 42 cópias de diversos documentos, indispensáveis para 

implantação do benefício da requerente, entre eles RG e CPF do instituidor 

da pensão por morte, ou seja do falecido marido da autora. Certifico ainda, 

que compulsando estes autos e o principal cód. 30585, não foi possível 

localizar tais documentos, uma vez que os mesmo nunca foram anexados 

ao processo. Igualmente, nesta oportunidade, intimo o advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópias 

dos documentos pessoais RG e CPF do de cujus, necessários para 

cumprimento de tal determinação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38254 Nr: 815-07.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DE MORAES CAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 Vistos. Considerando que o réu não foi intimado para esta solenidade, 

designo nova data para o interrogatório, sendo o dia 14/03/2017, às 16:30 

horas, face a ausência de data anterior na pauta. Oficie-se ao juízo 

deprecado informando a redesignação. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38797 Nr: 1357-25.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1357-25.2010.811.0085 – (Código 38797)

Requerente: Antonio Ferreira da Silva

 Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Cuida-se de embargos à execução apresentados por Estado de Mato 

Grosso contra Antonio Ferreira da Silva, ambos qualificados nos autos.

A parte embargada em sua manifestação de fl. 161, manifestou a sua 

concordância com os valores apresentados à fl. 160.

Os autos vieram conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim, considerando que a parte embargada concordou com os valores 

apresentados pela parte embargante, HOMOLOGO o cálculo acostado à fl. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 723 de 760



160 dos autos, totalizando a importância de R$ 2.747,82 (dois mil 

setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

DETERMINO a Secretaria da Vara para que cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52912 Nr: 144-42.2014.811.0085

 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: IADVIGA MASSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASP S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS BORGES - 

OAB:OAB/MT16648, RENATO FRAGA COSTA - OAB:12297-A, 

VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ESTEVES PEDRAZA - 

OAB:OAB/SP 124.520, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, 

VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado nos embargos de terceiros propostos por Iadviga 

Massaro em face de Casp S/A – Indústria e Comércio, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para desconstituir a constrição judicial 

sobre o imóvel rural descrito na inicial, devendo ser providenciado imediato 

cancelamento da penhora e sua averbação.Após o trânsito em julgado, 

trasladem cópia e certifique-se nos autos principais, com as baixas e 

anotações pertinentes.Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios diante da revelia.P.R.I.C.Terra Nova do Norte, 15 de janeiro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55795 Nr: 624-83.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:18-308-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR KARASIAKI - 

OAB:16837/OAB-MT, RAFAELA KARASIAKI - OAB:OAB/MT 19766

 Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de fl. 82/83, razão pela qual, 

SUPRINDO o erro ali apontado, nos termos do art. 494, inciso I do CPC, a 

decisão objurgada deverá constar a seguinte redação em seu 

dispositivo:“Trata-se de ação de Busca e Apreensão movida por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A em face de João de Deus Ramos da Silva 

(...).”Mantenho os demais termos da sentença. (...) Intimem-se.Às 

providências.Terra Nova do Norte/MT, 11 de janeiro de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56700 Nr: 1102-91.2015.811.0085

 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: SANDRA MARIA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que neste ato passo a INTIMAR a parte autora acerca 

da perícia médica de fls. 39/40 e do Estudo Social de fls. 54/56, para 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determinação de fls. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 23671 Nr: 9-16.2003.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILA TEREZINHA BARBICOVI LAZAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010, EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - 

OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que intimado acerca da determinação de fl. 203, o 

requerido manifestou ciência às fls. 203-verso.

Certifico igualmente, que embora tenha sido expedido alvará de 

levantamento de valores (fls. 169 e 176) o mesmo aparentemente não foi 

sacado junto ao Banco, sendo o valor transferido para o Tesouro Nacional 

no mês de outubro/2017, conforme documento de fls. 204. Diante disso, 

passo a intimar a parte autora, para querendo manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57225 Nr: 1385-17.2015.811.0085

 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: JOAO BATISTA DE SOUZA - ESPÓLIO, LUZINETE 

APARECIDA SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do parágrafo 

único do artigo 321 do Código de Processo Civil e por consequência julgo 

e declaro extinta a presente ação, com suporte nos artigos 485, inciso I, 

do mesmo “Codex”.Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da 

petição inicial.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo.Terra Nova do Norte/MT, 11 de janeiro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58185 Nr: 465-09.2016.811.0085

 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: LAURA LUCIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALI ÓTICAS LTDA - EPP, MULTICREDITO 

PROMOTORA DE CREDITO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BETTEGA 

D`AVILA - OAB:31102, DIEGO GUTIERREZ DE MELO - OAB:OAB/MT 

9.231-A, WILSON JOSÉ ANDERSEN BALLÃO - OAB:OAB/PR 8.351

 Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido constante da presente ação, para CONDENAR a 

parte requerida Bali Óticas LTDA-EPP, a pagar a parte requerente a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de 

juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão 

(súmula 362 e 54 do STJ respectivamente), ratificando a liminar, 

JULGANDO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, 

§2º, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da 

condenação.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) 
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dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.P.R.I.C.Às providências.Terra Nova do 

Norte/MT, 15 de janeiro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58629 Nr: 730-11.2016.811.0085

 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: BRUNA MARTINS DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TERUO MATSUNAGA 

JUNIOR - OAB:22246/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

Nº3056

 Certifico e dou fé que a IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO de fls. 44/52 foi 

apresentada TEMPESTIVAMENTE pela parte autora.

Certifico igualmente, que considerando os documentos e procuração 

pública datada de 07.02.2017, juntados às fls. 53/55, passo neste ato a 

intimar o patrono do réu acerca da decisão de fls. 42, a seguir transcrita: 

"Vistos. Considerando a manifestação de fls. 38/41, intime-se a parte 

requerida para que se abstenha de proceder com os descontos mensais 

em contas em nome da requerente, os quais versam a presente lide, sob 

pena de multa ao qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos da 

tutela de urgência já deferida às fls. 21/22. No mais, determino ao Sr. 

Gestor que certifique-se acerca da tempestividade da contestação de fls. 

24/31. Após, ante a apresentação de contestação pela parte requerida 

retro mencionada, intime-se a parte autora para, no prazo legal, impugnar 

a contestação se assim o quiser. Em tempo, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, no prazo de 10 (dez) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Cumpra-se. Às providências.", bem como dos documentos de 

fls. 56/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59442 Nr: 1095-65.2016.811.0085

 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: PÂMELA PEREIRA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SERGIO BACON, LOURDES 

MARIA GAIO BACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010 

OAB MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:OAB/MT 19753, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:OAB/MT 11543/B, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11.063/B/MT, RODRIGO DE FREITAS 

SARTORI - OAB:OAB/MT Nº15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16.253-B, NEVIO MANFIO - OAB:OAB/MT 

16226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12.679-B

 Vistos. Cuida-se de “Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais” 

proposta por Pâmela Pereira de Sá, contra Espólio de Sergio Bacon e 

Lourdes Maria Gaio Bacon, todos devidamente qualificados nos autos, em 

que persegue reparação pelos danos suportados em razão de acidente 

de trânsito. Em sede de contestação, às fls. 202/243, a parte ré denuncia 

da lide à empresa Tókio Marine Seguradora, bem como o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, ambos devidamente 

qualificados e com endereços apontados às fls. 209 e 212. Ocorre que, 

antes da apreciação judicial quanto a tal intervenção de terceiros, houve 

manifestação da autora quanto à contestação, conforme fls. 309/324 dos 

autos. Dessa forma, chamo o feito à ordem para analisar a denunciação 

formulada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60321 Nr: 93-26.2017.811.0085

 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: MARIA BOTEGA FELIPETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Compulsando o manancial informativo produzido no processo, 

deflui-se que subsistem evidências que demonstram que o débito, que 

originou o registro desabonador do nome da requerente nos cadastros de 

proteção ao crédito, encontra-se devidamente liquidado. Portanto, diante 

desta perspectiva, através de um juízo de convicção de natureza 

provisória e precária, deduz-se que a inscrição do nome da requerente 

nos cadastros de proteção ao crédito não se efetivou de modo regular — 

o quê dá vigor à plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). 

D’outra banda, de suma importância enfatizar, também, que a permanência 

do registro do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, até o 

julgamento final da lide, pode acarretar dano à reputação e, ao mesmo 

tempo, em restrição de acesso ao crédito, de maneira que a demora da 

prestação jurisdicional pode comprometer o direito de proteção à 

privacidade [art. 5.º, inciso X da CRFB/88; Lei Complementar n.º 105/2001], 

de acesso, de retificação e de complementação de informações [art. 5.º, 

inciso XXXIII da CRFB/88; Lei n.º 9.507/1998] e de defesa da dignidade da 

pessoa humana [art. 3.º, inciso III da CRFB/88] e, inclusive, pôr em 

situação de risco concreto a eficácia do provimento principal (‘periculum in 

mora’). Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração a configuração da plausibilidade do direito invocado, visto 

que o questionamento da validade e da regularidade do registro 

desabonador se lastreia em fundamentos fático-jurídicos idôneos e só

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60590 Nr: 217-09.2017.811.0085

 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: JBK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A delimitação da quantificação da prestação alimentar deve ser 

definida à luz do vínculo de proporcionalidade, estabelecido entre o 

binômio: necessidade de quem postula e possibilidade (análise das 

condições econômico-financeiras) de quem é compelido a prestá-la [art. 

1.694, § 1.º do Código Civil]. A decisão judicial que define a pensão 

alimentícia, devido ao predicado da continuidade e da periodicidade dos 

alimentos, sujeita-se à cláusula ‘rebus sic stantibus’ e, portanto, não 

produze coisa julgada material. Isso significa dizer, portanto, que, 

subsistindo alteração substancial posterior, depreciativa ou valorativa, das 

condições econômicas do

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62050 Nr: 1038-13.2017.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDE TEREZINHA BALBINOT PARIS E GENTIL PARIS, 

JOSE GENTIL PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT Nº3056

 Certifico e dou fé que nesta data intimo os advogados das partes acerca 

da redesignação da audiência para o dia 26.03.2018 às 13h30min, 

conforme fls. 96 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31872 Nr: 531-72.2005.811.0085

 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
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 PARTE AUTORA: SEBELINA KISCHENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 531-72.2005.811.0085 (Código 31872)

Requerente: Sebelina Kischener

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Ante o pedido de habilitação dos herdeiros da parte autora, intime-se a 

douta causídica para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a 

representação processual de todos os herdeiros.

Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38912 Nr: 21-49.2011.811.0085

 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: IVETE MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 21-49.2011.811.0085 (Código 38912)

Requerente: Ivete Marques de Oliveira

Requerido: Americel S/A

Vistos.

Defiro o requerimento da parte autora de fl. 87.

Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

transferência dos valores às fls. 75/76 conforme requerido à fl. 87, 

atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 

15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais.

 Em seguida, INTIME-SE a parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação integral do débito.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 11 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51542 Nr: 226-10.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 226-10.2013.811.0085 (Código 51542)

Exequente: Hélio Pereira de Souza

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução” movida por Hélio Pereira de Souza 

contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a prestação 

jurisdicional.

Devidamente citado, a parte executada quedou-se inerte, conforme 

certidão de fl. 35.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim, considerando que a parte executada quedou-se inerte em relação 

aos valores apresentados pela parte autora na exordial, HOMOLOGO os 

valores totalizando a importância de R$ 24.706,29 (vinte e quatro mil, 

setecentos e seis reais e vinte e nove centavos).

DETERMINO a Secretaria da Vara para que cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54143 Nr: 1009-65.2014.811.0085

 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: ANTONIO PARANHAS DA SILVA, MARIA DE OLIVEIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI PAIMEL DA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:OAB/MT 

Nº 17782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que intimo a patrona do requerido acerca da decisão de 

fls. 115 abaixo transcrito:

"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 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, deverão as partes manifestar 

se tem interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55010 Nr: 196-04.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 196-04.2015.811.0085 (55010)

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Irineu Maia em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social.

Citado, o executado manifestou-se concordando com os valores 

apresentados pelo credor (fl. 93).

Decido.

 Tendo em vista que o executado concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, é o caso de se expedir a 

RPV/precatório.

Isto posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente 

na presente ação executiva que move em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS (fl. 90).

Deixo de condenar o executado em custas e honorários.

Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV/precatório para pagamento.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Terra Nova do Norte/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56249 Nr: 842-14.2015.811.0085

 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: IZAIME BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Autos n° 842-14.2015.811.0085 (Código 56249)

Requerente: Izaime Baggio

Requerido: Banco BMG

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de “Ação Declaratória c/c Cominatória c/c Condenatória c/c 

Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Pleito de 

Danos Morais” proposta por Izaime Baggio em face de Banco BMG, ambos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a realização de uma 

composição amigável, pugnando pela homologação do acordo e, 

consequentemente, pela extinção do feito conforme fls. 57/57-v.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem rodeios, o acordo firmado às fls. 57/57-v é válido e eficaz, não 

restando ao Juízo a adoção de outra medida que não a sua homologação, 

nos moldes do artigo 843 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente acordo para que surtam os seus 

legais e jurídicos efeitos, razão por que EXTINGO o presente feito com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, do NCPC.

P.R.I.C.

Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

transferência dos valores à fl. 60 conforme requerido à fl. 64, 

atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 

15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais.

 Em seguida, INTIME-SE a parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação integral do débito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 11 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56412 Nr: 937-44.2015.811.0085

 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: CLEMENTE PATEL, TEREZINHA PATEL MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI RIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:OAB/MT 16935, LUÍS CARLOS CORTES - OAB:OAB/MT 

nº17750

 Processo nº 937-44.2015.811.0085 (Código 56412)

Requerente: Clemente Patel

Representante: Terezinha Patel Maia

Requerido: Juraci Righi

Vistos.

Em primeiro plano, deixo consignado que as circunstâncias da causa 

evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, razão por que 

passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Não havendo questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução, sendo que ambas as partes pugnaram pela 

oitiva testemunhal.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos que depende de prova: (I) Qual o período 

da união estável? (II) Quais os bens e dívidas adquiridos pelo casal na 

constância da união estável?

 Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal das partes, bem como o 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confesso.

No que toca ao pedido de bloqueio de transferências via INDEA, este juízo 

entende ser desnecessário tal pleito, uma vez que tal litígio poderá ser 

dirimido e provado em sede de solenidade suficientes ao deslinde do feito, 

galgado nos princípios da economia processual e duração razoável do 

processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20/03/2018, às 

14h30min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo legal, sob pena de preclusão. Se já constante dos autos, 

proceda-se à intimação.

INTIMEM-SE, consignando as advertências legais.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60235 Nr: 54-29.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALORINDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Processo nº 54-29.2017.811.0085 (60235)

Vistos.

Considerando o acordo juntado à fl. 29 e verso, antes de analisá-lo, 

determino a intimação do patrono da parte requerida para regularizar a 

representação processual, no prazo de 15 dias.

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.: 60321 Nr: 93-26.2017.811.0085

 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: MARIA BOTEGA FELIPETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 70/71, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 05 de fevereiro de 

2018, às 17:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60435 Nr: 146-07.2017.811.0085

 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: EDNA MARIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 146-07.2017.811.0085 (Código 60435)

Requerente: Edna Maria Gomes

Requerido: Município de Nova Guarita MT

Vistos.
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Tendo em vista a manifestação ministerial de fl. 23 dos autos, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15(quinze) dias, se manifeste.

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.: 61147 Nr: 513-31.2017.811.0085

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DABERSON JHONATTAN JUPPEN PAIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 513-31.2017.8.11.0085 Cód. 61147

Requerido: Daberson Jhonathan J. Paiano

C E R T I D Ã O

Certifico, eu, Diego Morais de Carvalho, Oficial de Justiça/Avaliador, ao 

final assinado, que a certidão confeccionada na data de 09 de novembro 

de 2017, englobava todos os valores referentes as 03 vezes que este 

mandado foi encaminhado para cumprimento, entretanto, no outro dia 

aportou uma petição encaminhando uma guia de pagamento de diligência 

no valor de R$ 576,00.

Assim, solicito que a parte autora seja intimada a efetuar o pagamento do 

valor remanescente da diligência no valor de R$ 1.496,00 (Um mil, 

quatrocentos e noventa e seis reais), valor este que devera ser recolhido 

através de Guia de Recolhimento de diligências no Sitio eletrônico do TJMT.

O referido é verdade e dou fé.

 Terra Nova do Norte-MT, 09 de janeiro de 2018.

Diego Morais de Carvalho

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61754 Nr: 857-12.2017.811.0085

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA BELATO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 857-12.2017.811.0085 (Código 61754)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta pelo Bradesco 

Administradora de Consorcio Ltda em face de Luana Belato dos Santos, 

ambos qualificados nos autos.

À fl. 36, foi determinada a emenda da inicial, sob pena de indeferimento.

Antes mesmo do recebimento da presente ação, a parte autora requereu a 

extinção da ação pela desistência, alegando que as partes transigiram 

extrajudicialmente (fl. 37).

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que ainda não houve apresentação de 

contestação por parte da requerida, uma vez que nem foi citada, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se após as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

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.: 62217 Nr: 1142-05.2017.811.0085

 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: LAZARA CLAUDIANO DE LUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/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.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62629 Nr: 1455-63.2017.811.0085

 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: ADO, RDFODO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a informação de que o casal possui uma filha menor de 

idade, abram-se vistas do presente processo ao representante ministerial, 

pelo prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62650 Nr: 1472-02.2017.811.0085

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I A M BATISTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais). O referido valor deverá ser 

recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento 

para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62650 Nr: 1472-02.2017.811.0085

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I A M BATISTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim 

de DETERMINAR a busca e apreensão do veículo Marca Toyota, modelo 

Hilux SWSRXA4FD, chassi 8AJBA3FS6H0238896, cor preta, ano 

2017/2017, placa QBP1717, renavam 01115980618, em nome de I A M 
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Batista ME.NOMEIO, para o efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário 

judicial do bem, o representante legal da instituição financeira requerente. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário judicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão.Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira a purgação da mora, realizando o 

pagamento integral da dívida, e, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados da execução da medida liminar, apresente contestação [art. 

3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A ausência 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.Terra Nova do Norte/MT, 19 de dezembro de 2017.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37302 Nr: 1328-09.2009.811.0085

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT-10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 426/2009 (Código 37302)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO FINASA 

S/A em face de THIAGO LUIZ BORTOLI, ambos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida às fls. 28/29, ocasião em foi deferida liminar de busca 

e apreensão do veículo.

No entanto, conforme petição de fl. 88, a parte autora requereu a extinção 

da ação pela desistência, alegando que não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que ainda não houve apresentação de 

contestação por parte do requerido, uma vez que nem foi citado, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, revogando a liminar deferida 

às fls. 28/29.

 Eventuais custas pela parte autora.

Homologo a desistência do prazo recursal. Após as baixas e anotações 

necessárias, arquivem-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 37816 Nr: 376-93.2010.811.0085

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBS-CFEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:OAB/BA1141, LUIS CARLOS MONTERIO LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16780, MARIA CAROLINA DA FONTE ALBUQUERQUE - 

OAB:20.795 OAB/PE, PATRICIA ANTUNES FERNANDES - OAB:26.397 

OAB/PE

 Processo nº 376-93.2010.811.0085 (Código 37816)

Requerente: Nilceu Rodrigues de Paula

Requerido: Cetelem Brasil S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

Vistos.

Defiro o requerimento da parte autora de fls. 76/77.

Proceda-se a Senhora Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

transferência dos valores depositados nos autos conforme requerido às 

fls. 76/77, na referida conta bancária de fl. 78, tendo em vista que a 

referida conta bancária informada às fls. 76/77 trata-se de pessoa 

estranha à lide, atentando-se para as novas determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Em seguida, INTIME-SE a requerente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação da obrigação.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 15 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38139 Nr: 699-98.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZINHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS 

CONFECÇÕES, SERASA -CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN PERON PEREIRA 

CURIATI - OAB:104.430 OAB/SP

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 14.246,97, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada GR DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS CONFECÇÕES LTDA-ME, 

portadora do CNPJ: 14.968.572/0001-73 ainda não adimpliu o crédito que 

se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50617 Nr: 533-95.2012.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A, BANCO PANAMERICANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:OAB/MT -15758-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 
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OAB:OAB/MG 76696, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:OAB/MG 109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63.440

 Processo nº 533-95.2012.811.0085 (Código 50617)

Requerente: Ednaldo Gonzaga dos Santos

Requerido: Banco Rural S/A e Banco Panamericano

Vistos.

Cuida-se de Execução de Sentença movida por Ednaldo Gonzaga dos 

Santos, contra Banco Rural S/A e Banco Panamericano.

Às fls. 179/180 a parte requerida manifestou-se ante o pagamento integral 

do acordo pactuado entre as partes, bem como com a extinção do 

presente feito e as baixas de estilo.

Instada, a parte autora requereu o arquivamento dos autos, nos termos do 

acordo de fls. 177/178 (fl. 181).

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 o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a executada ante a não resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52837 Nr: 98-53.2014.811.0085

 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: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADEMIR POMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 98-53.2014.811.0085 (Código 52837)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta pelo PANAMERICANO 

S/A em face de JOSE ADEMIR POMPER, ambos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida às fls. 32/33, ocasião em foi deferida liminar de busca 

e apreensão do veículo.

No entanto, conforme petição de fl. 59, a parte autora requereu a extinção 

da ação pela desistência.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que ainda não houve apresentação de 

contestação por parte do requerido, uma vez que nem foi citado, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, revogando a liminar deferida 

às fls. 32/33.

 Eventuais custas pela parte autora.

Transitada em julgado, após as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 54812 Nr: 69-66.2015.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIDORO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT Nº3056

 Certifico e dou fé que neste ato passo a INTIMAR a parte AUTORA da 

determinação de fls. 77, a seguir transcrita: "(...) 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 10 dias, valendo o silêncio pela inexistência. Na mesma 

oportunidade, considerando as modificações trazidas com o advento do 

Novo Código de Processo Civil, deverão as partes manifestar se tem 

interesse na tentativa de conciliação (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56412 Nr: 937-44.2015.811.0085

 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: CLEMENTE PATEL, TEREZINHA PATEL MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI RIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:OAB/MT 16935, LUÍS CARLOS CORTES - OAB:OAB/MT 

nº17750

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada nos presentes 

autos para o dia 20/03/2018 com início às 14:30 horas, consignando ainda 

que a intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu 

advogado (Art. 334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no 

caso de audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58464 Nr: 618-42.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGSN, FSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Autos n° 618-42.2016.811.0085 (Código 58464)

Exequente: Fabiana Silva Rocha

Executado: Adilson Luiz Narzetti

Vistos.

Considerando-se que subsistem evidências que demonstram o equivoco 

da decisão proferida à fl. 34 dos autos, DECLARO nula a citação de fl. 37.

Sendo assim, cite-se o devedor para que, no prazo de 03 (três) dias, 

concretize o pagamento integral da dívida alimentar, comprove que já o fez 

ou justifique a impossibilidade de realizar a quitação [art. 528 do Código de 

Processo Civil], sob pena de protesto da decisão judicial e de decretação 

da prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses [art. 528, § 3.º do 

Código de Processo Civil].

As prestações vencidas durante o trâmite da execução serão incluídas no 

saldo devedor, para fins de quitação [art. 528, § 7.º do Código de 

Processo Civil; Súmula n.º 309 do STJ]. Valor total atualizado do débito: R$ 

6.131,07 (seis mil cento e trinta e um reais e sete centavos).

Exaurido o prazo para pagamento, intime-se à exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste ou ratifique a justificativa 

apresentada.

O processo deverá tramitar em segredo de justiça [art. 189, inciso II do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de dezembro de 2017.
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Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59517 Nr: 1124-18.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1124-18.2016.811.0085 (Código 59517)

Exequente: Hélio Pereira de Souza

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução” movida por Hélio Pereira de Souza 

contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a prestação 

jurisdicional.

Devidamente citado, a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados na exordial, requerendo o prosseguimento do feito (fl. 19).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim, considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pela parte autora na exordial, HOMOLOGO os valores 

totalizando a importância de R$ 29.215,20 (vinte e nove mil, duzentos e 

quinze reais e vinte centavos).

DETERMINO a Secretaria da Vara para que cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59540 Nr: 1135-47.2016.811.0085

 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: VICENTE FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASEMIRO OLKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de JUSTIFICAÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

13/03/2018 com início às 15:30 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

CERTIFICO, ainda, nos termos da legislação processual vigente, que intimo 

a parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, com finalidade de 

promover a citação do requerido nos autos supra, no valor de R$ 348,30 

(trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos). O referido valor 

deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de 

pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61369 Nr: 645-88.2017.811.0085

 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: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA ZANOVELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760-O, 

MARTA DIAS MILANI - OAB:54471-O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 36, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 05 de fevereiro de 

2018, às 14:30horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62133 Nr: 1084-02.2017.811.0085

 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: ESEQUIEL AJALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 24/25, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 05 de fevereiro de 

2018, às 16:30horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62196 Nr: 1131-73.2017.811.0085

 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: ALEXANDRA GLADKI PETRENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 58, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 05 de fevereiro de 

2018, às 16:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 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:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 238-239, 

proferida nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 05 de 

fevereiro de 2018, às 14:00horas, consignando ainda que a intimação da 

parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62280 Nr: 1174-10.2017.811.0085

 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: DPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 
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parte(s) autora(s) nos termos do art. 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO DE CONCILIAÇÃO, designada nos presentes 

autos para o dia 20/03/2018 com início às 13:30 horas, consignando ainda 

que a intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu 

advogado (Art. 334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no 

caso de audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62665 Nr: 1481-61.2017.811.0085

 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: IVOCÍ FRANCISCA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO FRIGHETTO - 

OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 26, proferida nos 

autos, designo audiência de Conciliação para o dia 05 de fevereiro de 

2018, às 15:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-27.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

 

Vistos. Dispensado relatório, de acordo com o art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

DECIDO. Considerando que o pano de fundo do pedido trata-se 

exclusivamente de questão de direito, sendo desnecessária a produção 

de provas em audiência, impõe-se ao juiz o dever de julgar 

antecipadamente a lide, nos exatos termos do art. 355, inciso I do 

CPC/2015. Pois bem. Sem maiores delongas, como é de conhecimento, 

numa ação de cunho indenizatório, para o ressarcimento do dano sofrido 

não basta a ilação sobre o ato causador, mas que se configure os 

pressupostos de que tratam a doutrina e a jurisprudência, quais sejam: o 

ato ilícito do agente, o dano sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a 

ação do agente e o prejuízo sofrido No ponto, em que pese a parte 

promovente afirmar que a promovida efetuou cobrança indevida de débito, 

inclusive, com a inclusão de seu nome nos órgãos de maus pagadores, a 

verdade é que, da análise das provas coligidas ao processo pelos 

litigantes, tenho que não restaram devidamente demonstradas as 

alegações constantes da peça inicial. Isso porque, em que pese o 

promovente alegar que seu nome foi indevidamente negativado, inexistem 

nos autos qualquer documento idôneo que comprove a referida cobrança, 

em tese, indevida. Observando os fatos sob essa ótica, nada sendo 

comprovado, mormente a respeito da cobrança, em tese, efetuada pela 

promovida, fato este, aliás, corroborado pelas alegações da promovida, 

indevida a formação de juízo de convicção apto a amparar a pretensão 

condenatória deduzida pela parte promovente, já que esta não trouxe aos 

autos nenhuma prova que pudesse comprovar os fatos descritos na 

exordial, consignando que as partes tiveram a ampla possibilidade de 

produção de provas, sendo que o rol das consideradas válidas pelo 

nosso ordenamento jurídico é vasto, assim, é cediço que incumbe a quem 

alega o ônus de provar a veracidade de suas afirmações (art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil). Com o intuito de corroborar com tais 

assertivas, a título de ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos 

paradigmas, colhidos do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais, 

que versam a respeito de situações análogas à presente: “(…) 3. O ônus 

da prova do pagamento cabe ao devedor, por se tratar de um dos fatos 

extintivos da obrigação. (…)” (TJDFT, Processo n.º 2013.07.1.025254-8, 

5.ª Turma Cível, Rel.: Des. Sebastião Coelho, julgado em 17/12/2014). “(…) 

O ônus da prova do pagamento é do devedor (…)” (TJRS, Apelação Cível 

n.º 70063014161, 18.ª Câmara Cível, Relator: Des. Nelson José Gonzaga, 

julgado em 16/04/2015). “(…) Ao devedor cabe o ônus da prova do 

pagamento alegado (art. 333, I do CPC). (…)” (TJRS, Apelação Cível n.º 

70022251870, 21.ª Câmara Cível, Relator: Des. Marco Aurélio Heinz, 

julgado em 05/03/2008). Então, para que o pedido deduzido na inicial seja 

julgado procedente, não basta alegar, deve-se carrear aos autos provas 

robustas que corroborem as alegações e, na inexistência das mesmas, a 

ação deve ser julgada improcedente. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Terra Nova do 

Norte/MT, 13 de junho de 2017. Jean Paulo Leão Rufino Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-27.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

 

Vistos. Dispensado relatório, de acordo com o art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

DECIDO. Considerando que o pano de fundo do pedido trata-se 

exclusivamente de questão de direito, sendo desnecessária a produção 

de provas em audiência, impõe-se ao juiz o dever de julgar 

antecipadamente a lide, nos exatos termos do art. 355, inciso I do 

CPC/2015. Pois bem. Sem maiores delongas, como é de conhecimento, 

numa ação de cunho indenizatório, para o ressarcimento do dano sofrido 

não basta a ilação sobre o ato causador, mas que se configure os 

pressupostos de que tratam a doutrina e a jurisprudência, quais sejam: o 

ato ilícito do agente, o dano sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a 

ação do agente e o prejuízo sofrido No ponto, em que pese a parte 

promovente afirmar que a promovida efetuou cobrança indevida de débito, 

inclusive, com a inclusão de seu nome nos órgãos de maus pagadores, a 

verdade é que, da análise das provas coligidas ao processo pelos 

litigantes, tenho que não restaram devidamente demonstradas as 

alegações constantes da peça inicial. Isso porque, em que pese o 

promovente alegar que seu nome foi indevidamente negativado, inexistem 

nos autos qualquer documento idôneo que comprove a referida cobrança, 

em tese, indevida. Observando os fatos sob essa ótica, nada sendo 

comprovado, mormente a respeito da cobrança, em tese, efetuada pela 

promovida, fato este, aliás, corroborado pelas alegações da promovida, 

indevida a formação de juízo de convicção apto a amparar a pretensão 

condenatória deduzida pela parte promovente, já que esta não trouxe aos 

autos nenhuma prova que pudesse comprovar os fatos descritos na 

exordial, consignando que as partes tiveram a ampla possibilidade de 

produção de provas, sendo que o rol das consideradas válidas pelo 

nosso ordenamento jurídico é vasto, assim, é cediço que incumbe a quem 

alega o ônus de provar a veracidade de suas afirmações (art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil). Com o intuito de corroborar com tais 

assertivas, a título de ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos 

paradigmas, colhidos do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais, 

que versam a respeito de situações análogas à presente: “(…) 3. O ônus 

da prova do pagamento cabe ao devedor, por se tratar de um dos fatos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 732 de 760



extintivos da obrigação. (…)” (TJDFT, Processo n.º 2013.07.1.025254-8, 

5.ª Turma Cível, Rel.: Des. Sebastião Coelho, julgado em 17/12/2014). “(…) 

O ônus da prova do pagamento é do devedor (…)” (TJRS, Apelação Cível 

n.º 70063014161, 18.ª Câmara Cível, Relator: Des. Nelson José Gonzaga, 

julgado em 16/04/2015). “(…) Ao devedor cabe o ônus da prova do 

pagamento alegado (art. 333, I do CPC). (…)” (TJRS, Apelação Cível n.º 

70022251870, 21.ª Câmara Cível, Relator: Des. Marco Aurélio Heinz, 

julgado em 05/03/2008). Então, para que o pedido deduzido na inicial seja 

julgado procedente, não basta alegar, deve-se carrear aos autos provas 

robustas que corroborem as alegações e, na inexistência das mesmas, a 

ação deve ser julgada improcedente. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Terra Nova do 

Norte/MT, 13 de junho de 2017. Jean Paulo Leão Rufino Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-09.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ORSULA MARINA BALBINOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO OAB - MT0007197A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TERRA 

NOVA DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TERRA NOVA DO NORTE 

AVENIDA Avenida Cloves Felicio Vettorato, 100, Centro - TERRA NOVA 

DO NORTE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA Numero do Processo: 

0010057-34.2014.811.0025 Polo Ativo: ORSULA MARINA BALBINOT Polo 

Passivo: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos. Antes de 

analisar a petição de evento n. 66, intime-se a advogada para regularizar a 

representação processual no termo de acordo, no prazo de 10 dias, sob 

pena de não análise do pedido. Às Providências. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-09.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ORSULA MARINA BALBINOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO OAB - MT0007197A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010057-09.2014.8.11.0085 REQUERENTE: ORSULA MARINA 

BALBINOT REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Certo é que se mostra lícito e recomendável que as partes 

busquem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos 

autos. Outrossim, a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 487, inciso III, do CPC. 

Sem custas. Intimem-se Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, 25 de outubro de 2017. (assinado digitalmente) Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000125-14.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

T. J. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON JOSE TROMBETTA OAB - MT11419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000125-14.2017.8.11.0085 REQUERENTE: TEREZINHA JURELO 

HUDZIAK REQUERIDO: VALDECIR HUDZIAK Vistos. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Estabelece 

o Código de Processo Civil: “ Art. 291. A toda causa será atribuído um 

valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato.” Na 

hipótese, perfilhando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora 

requer a partilha dos seguintes bens: a) Uma área de terra de 49,23 has 

com uma casa de madeira medindo aproximadamente 42 metros 

quadrados; b) 176 cabeças de gado bovino; c) Uma moto honda/NXR 150 

Bros ESD. Neste viés, é nítido que o valor dos bens posteriormente 

partilhados ultrapassa o teto dos processos judiciais tramitados no 

Juizado Especial (Art. 3, I, da Lei 9.099/1995). Assim, embora o reclamante 

tenha atribuído à causa valor equivalente ao de alçada dos Juizados 

Especiais, o fez incorretamente, pois não observou a normativa aplicável, 

disposta no Código de Processo Civil. Nesse contexto, tratando-se de 

matéria de ordem pública, cabe, de ofício, a correção, o que efetivado, 

torna, este Juízo absolutamente incompetente, em face do disposto no Art. 

3º, I, da Lei 9.099/90. Ante o exposto, face à incompetência do Juizado 

Especial para apreciar a causa, JULGO EXTINTO O FEITO, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, e 3º, inciso I, da lei nº 9.099/95 c/c artigo 291 e artigo 

292, IV do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e 

honorários porquanto incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Terra Nova do Norte/MT, 14 de setembro de 2017. 

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010140-64.2010.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAS RESENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO)

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR QUINALHO (EXECUTADO)

PAULISTA MOTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem o 

que de direito. O referido é verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010140-64.2010.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAS RESENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO)

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR QUINALHO (EXECUTADO)

PAULISTA MOTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem o 

que de direito. O referido é verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010140-64.2010.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAS RESENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO)

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR QUINALHO (EXECUTADO)

PAULISTA MOTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem o 

que de direito. O referido é verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010140-64.2010.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAS RESENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO)

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR QUINALHO (EXECUTADO)

PAULISTA MOTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010140-64.2010.8.11.0085 EXEQUENTE: ZENAS RESENDE DA 

SILVA EXECUTADO: PAULISTA MOTOS - ME, OSMAR QUINALHO Vistos. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 487, inciso III, do CPC. 

Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, 25 de outubro de 2017. (assinado digitalmente) Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010118-64.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAS RESENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO OAB - MT0017939A (ADVOGADO)

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO)

VANESSA ROBERTA TONIAZZO OAB - SP341115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

NOVA ALIANCA COMP. DE CONST. E MINERACAO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010118-64.2014.8.11.0085 EXEQUENTE: ZENAS RESENDE DA 

SILVA EXECUTADO: VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS, JOSE APARECIDO 

DE SOUZA, NOVA ALIANCA COMP. DE CONST. E MINERACAO LTDA 

Vistos. Tendo em vista que a penhora via Bacenjud realizada nos autos 

restou infrutífera, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Intime-se. 

Terra Nova do Norte-MT, 25 de abril de 2017 Jean Paulo Leão Rufino Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-13.2013.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA DA BORBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAX ALEI GOULART OAB - MT0008403A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Diante da certidão de óbito anexa (evento n. 50), 

intime-se o patrono da a parte autora para manifestar se tem interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às 

providências. JEAN PAULO LE4ÃO RUFINO Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-84.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE SOARES LEITE MANICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que tendo em vista o aditamento da petição inicial 

apresentado pela parte promovente, nesta data foram extraídas cópias da 

referida peça para ser entregue ao Oficial de Justiça, juntamente com a 

presente certidão, com a finalidade de acompanhar o mandado de 

citação/intimação. Certifico igualmente que passo a intimar a parte autora, 

através do seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada 

nos presentes autos para o dia 25 de janeiro de 2018 às 14 horas, no 

Juizado Especial desta Comarca de Terra Nova do Norte -MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-84.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE SOARES LEITE MANICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ZUBLER TOMELIN OAB - MT21920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que tendo em vista o aditamento da petição inicial 

apresentado pela parte promovente, nesta data foram extraídas cópias da 

referida peça para ser entregue ao Oficial de Justiça, juntamente com a 

presente certidão, com a finalidade de acompanhar o mandado de 

citação/intimação. Certifico igualmente que passo a intimar a parte autora, 

através do seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada 

nos presentes autos para o dia 25 de janeiro de 2018 às 14 horas, no 

Juizado Especial desta Comarca de Terra Nova do Norte -MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-53.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Vistos. INTIME-SE a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o débito exequendo (art. 475-I do CPC). Caso a parte devedora não 

efetue, no prazo legal, o depósito do montante discriminado na aludida 

manifestação, deverá o débito ser acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento) e, em continuidade, e a requerimento do credor, 

expedir-se mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos 

bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, 

poderá a parte executada apresentar impugnação (CPC, art. 475-J, §1º), 

que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 475-M), bem como somente 

poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do 

art. 475-L do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, remetam-se os autos 

ao Cartório Distribuidor para conversão da ação para cumprimento de 

sentença. Transcorrido o prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário e com as cautelas de estilo. Terra Nova do Norte/MT, 03 de 

fevereiro de 2016. Jean Paulo Leão Rufino Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010084-89.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON RANGEL ROCHA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILMA AUGUSTA DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que devidamente intimada (ID 5886235) acerca da 

decisão que determinou o pagamento do débito, a parte promovida deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. Certifico igualmente que 

devidamente intimado (ID 8160058) para se manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito e/ou indicar bens à penhora, o promovente 

também deixou decorrer o prazo sem manifestação. Certifico finalmente 

que diante do ocorrido, encaminho os presentes autos à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-96.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença movido por Antonia Felix da 

Silva, em face de Energisa Mato Grosso. Devidamente intimada, a parte 

executada efetuou o pagamento do valor da condenação no prazo legal, 

ou seja, 14/03/2016, conforme se observa no evento de n. 50. No evento 

n. 56, a parte exequente peticionou informando o número da conta para o 

levantamento do valor depositado no evento n. 50, bem como, requereu o 

prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, pois alega que o 

evento danoso se deu em 09/02/2009 e que a correção monetária deve 

ocorrer a partir de 09/11/2015 (data da decisão), estando o cálculo 

apresentado pela executada, errado. Manifestação da executada no 

evento n. 65. É o relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que não assiste razão a parte autora. Explico. Verifica-se que 

o cálculo apresentado pela executada no evento de n. 50, obedece 

rigorosamente a sentença prolatada nos autos. O evento danoso se deu 

em 22/03/2014, conforme pode ser observado no Boletim de ocorrência, 

bem como, pelo termo de reclamação, ambos anexos no evento n. 01 dos 

autos, e não na data de 09/02/2009, conforme alegado pela exequente. 

Observa-se ainda, que a correção monetária foi realizada desde a data da 

prolação da sentença (09/11/2015), evento n. 37. Insta salientar ainda, 

que a parte autora pagou o valor da condenação voluntariamente, não 

havendo que se falar na aplicação da multa do artigo 523, § 1º do NCPC. 

Desta forma, indefiro o pedido da parte exequente de evento n. 56. Por 

derradeiro, havendo o levantamento do valor da condenação, e nada 

sendo requerido, no prazo de 05 dias, volte-me os autos conclusos para 

extinção. Às providências. Terra Nova do Norte/MT, 10 de novembro de 

2016. Jean Paulo Leão Rufino Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-96.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que nesta data, às 13h30min. entrei em contato com a 

parte promovente, através do telefone número 66 99922-7501, intimando-a 

do inteiro conteúdo da decisão ID 5686509, ocasião em que por ela fui 

informado que a mesma não pretende interpor nenhum recurso, uma vez 

que já recebeu os valores depositados nos autos e que pretende ainda 

que o processo seja EXTINTO, dispensando futuras intimações e prazos 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010110-24.2013.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARCIO CORREA DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010110-24.2013.8.11.0085 EXEQUENTE: MAURO MARCIO 

CORREA DA COSTA EXECUTADO: CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES Vistos. Relatório dispensado com fundamento no 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Decido. Analisando os autos, constato que o 

embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na 

verdade, deveria ser alegada na via recursal adequada, pois, o que se vê, 

é sua irresignação em relação à sentença proferida nos autos. Como se 

observa, na verdade, estes embargos, embora rotulado como 

"declaratórios", tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração, porém nego-lhes provimento, nos termos do 

artigo 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil, mantendo a sentença 

proferida nos autos por seus próprios fundamentos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Terra Nova do Norte-MT, 29 de março 

de 2017 Jean Paulo Leão Rufino Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-67.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HELITON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010316-67.2015.8.11.0085 REQUERENTE: HELITON JOSE DOS 

SANTOS REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. Relatório dispensado, com fundamento no artigo 38 da Lei nº. 

9099/95. Sem delongas, considerando que a parte autora relatou 

endereço insuficiente para intimações, conforme certidão do Oficial de 

Justiça de ID nº. 5691469, implica extinção anômala do processo, "ex vi" 

do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. Nesse Sentido: 

“Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU 

O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 267 , VI, DO 

CPC /1973. INCONFORMISMO DA COMPANHIA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO AUTOR SEM INFORMAR AO 

JUÍZO. ABANDONO DA CAUSA. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA 

M A N T I D A .  ( C l a s s e :  A p e l a ç ã o , N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0016980-98.1986.8.05.0001, Relator (a): João Augusto Alves de Oliveira 

Pinto, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 24/08/2016 ) TJ-BA - Apelação 

APL 00169809819868050001 (TJ-BA) Data de publicação: 24/08/2016” 

Diante disso, não resta outra alternativa senão julgar extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Novo 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Terra Nova do Norte-MT, 28 de março de 2017 Jean 

Paulo Leão Rufino Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010138-84.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ZAMONER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010138-84.2016.8.11.0085 EXEQUENTE: JOHNNY DE SOUZA 

NOLETO EXECUTADO: LUIZ CARLOS ZAMONER Vistos. Relatório 

dispensado, com fundamento no artigo 38, da Lei 9.099/95. Sem delongas, 
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ante a ausência injustificada da parte autora na audiência de conciliação, 

apesar de devidamente intimada, implica na extinção anômala do 

processo, "ex vi" do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. 

Diante disso, não resta outra alternativa senão julgar extinto o presente 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais pela parte 

autora. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. Terra Nova do 

Norte-MT, 28 de março de 2017 Jean Paulo Leão Rufino Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-69.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DEVENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000089-69.2017.8.11.0085 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO 

DEVENS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/95 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, 

art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes LUIZ ANTONIO 

DEVENS e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

em que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a 

reclamada exclua o nome do requerente do cadastro de inadimplentes, 

bem como para que abstenha-se de efetuar o corte no fornecimento de 

energia da unidade consumidora da parte autora, haja vista a abusividade 

do valor cobrado erroneamente pela parte requerida. Narra a requerente 

que, “(...) A parte autora é pequeno produror rural, que na leitura de sua 

unidade consumidora nº. 6/555312/8- RURAL, medidor nº. 781277-A, era 

realizado pelo período a cada três ou quatro meses, sendo que entre os 

meses de fevereiro à agosto de 2016 foram as medições realizadas 

dentro da normalidade. Ocorre que a parte autora fora surpreendida com a 

fatura de consumo de energia vencida em 23/08/2016 no valor de R$ 

4.787,49 (quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove 

centavos) correspondente ao consumo de 9.880 Kw/mês, ao qual não 

fora paga e consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ocorre que após a troca do medidor em ato contínuo as faturas 

vencidas em dezembro/2016, janeiro e fevereiro de 2017 a parte autora 

teve a certeza de que algo estaria errado quanto ao volume de Kw/dia, 

sendo que após a aferição ou revisão das leituras a mesma foi aprovada, 

sendo concluído de que os medidores não estariam fora dos parâmetros 

normais para aferição do consumo e sim os erros praticados no 

lançamento dos débitos, tendo em vista não haver mudança e/ou utilização 

de outros equipamentos elétricos pela parte autora (...)”. Eis o breve relato 

dos fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos 

legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido de 

concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art. 54, paragrafo único. No 

que tange a inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de 

relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro 

o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a 

legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister 

algumas considerações. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação 

dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Como se 

sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, 

requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como da “perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e 

periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, 

que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do 

art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os 

três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim 

assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a 

vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do 

CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos 

em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 
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fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que demonstra que a parte autora efetuou todos os 

pagamentos do fornecimento de energia elétrica, salvo aqueles que se 

tornaram abusiva, o qual é matéria discutida nestes autos. O perigo da 

demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte 

requerente, que se encontra privada de adquirir até mesmo produtos de 

primeira necessidade, caso necessite de crédito, sendo a espera ao 

provimento final por demais danosa. Nas ações que versem sobre 

cancelamento de protesto, de indevida inscrição em cadastro restritivo e 

de outras situações similares de cumprimento de obrigações de fazer 

fungíveis, a antecipação da tutela específica e a sentença serão 

efetivadas através de simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) 

responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte autora na 

petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não impede a parte 

adversa, quando cientificada da ação, que haja no sentido de determinar a 

providência por esponte própria e comunique nos autos. Com essas 

razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que seja EXCLUÍDO o nome de LUIZ ANTONIO 

DEVENS, dos registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, e que a 

demandada se ABSTENHA de efetuar o corte no fornecimento de energia 

elétrica ante o débito discutido nos autos, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). INTIME-SE a parte requerida e OFICIE, 

com URGÊNCIA, ao(s) responsável(is) pelo(s) registro(s)/banco(s) de 

dados. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do conciliador, 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte/MT, 14 de setembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000089-69.2017.8.11.0085 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO 

DEVENS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/95 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, 

art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes LUIZ ANTONIO 

DEVENS e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

em que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a 

reclamada exclua o nome do requerente do cadastro de inadimplentes, 

bem como para que abstenha-se de efetuar o corte no fornecimento de 

energia da unidade consumidora da parte autora, haja vista a abusividade 

do valor cobrado erroneamente pela parte requerida. Narra a requerente 

que, “(...) A parte autora é pequeno produror rural, que na leitura de sua 

unidade consumidora nº. 6/555312/8- RURAL, medidor nº. 781277-A, era 

realizado pelo período a cada três ou quatro meses, sendo que entre os 

meses de fevereiro à agosto de 2016 foram as medições realizadas 

dentro da normalidade. Ocorre que a parte autora fora surpreendida com a 

fatura de consumo de energia vencida em 23/08/2016 no valor de R$ 

4.787,49 (quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove 

centavos) correspondente ao consumo de 9.880 Kw/mês, ao qual não 

fora paga e consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ocorre que após a troca do medidor em ato contínuo as faturas 

vencidas em dezembro/2016, janeiro e fevereiro de 2017 a parte autora 

teve a certeza de que algo estaria errado quanto ao volume de Kw/dia, 

sendo que após a aferição ou revisão das leituras a mesma foi aprovada, 

sendo concluído de que os medidores não estariam fora dos parâmetros 

normais para aferição do consumo e sim os erros praticados no 

lançamento dos débitos, tendo em vista não haver mudança e/ou utilização 

de outros equipamentos elétricos pela parte autora (...)”. Eis o breve relato 

dos fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos 

legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido de 

concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art. 54, paragrafo único. No 

que tange a inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de 

relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro 

o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a 

legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 
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de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister 

algumas considerações. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação 

dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Como se 

sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, 

requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como da “perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e 

periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, 

que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do 

art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os 

três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim 

assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a 

vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do 

CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos 

em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que demonstra que a parte autora efetuou todos os 

pagamentos do fornecimento de energia elétrica, salvo aqueles que se 

tornaram abusiva, o qual é matéria discutida nestes autos. O perigo da 

demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte 

requerente, que se encontra privada de adquirir até mesmo produtos de 

primeira necessidade, caso necessite de crédito, sendo a espera ao 

provimento final por demais danosa. Nas ações que versem sobre 

cancelamento de protesto, de indevida inscrição em cadastro restritivo e 

de outras situações similares de cumprimento de obrigações de fazer 

fungíveis, a antecipação da tutela específica e a sentença serão 

efetivadas através de simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) 

responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte autora na 

petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não impede a parte 

adversa, quando cientificada da ação, que haja no sentido de determinar a 

providência por esponte própria e comunique nos autos. Com essas 

razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que seja EXCLUÍDO o nome de LUIZ ANTONIO 

DEVENS, dos registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, e que a 

demandada se ABSTENHA de efetuar o corte no fornecimento de energia 

elétrica ante o débito discutido nos autos, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). INTIME-SE a parte requerida e OFICIE, 

com URGÊNCIA, ao(s) responsável(is) pelo(s) registro(s)/banco(s) de 

dados. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do conciliador, 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 738 de 760



ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte/MT, 14 de setembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-69.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DEVENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (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 passo a intimar as partes e/ou procuradores acerca 

da audiência de Conciliação designada nos presentes autos para o dia 01 

de fevereiro de 2018, às 15h31min, na sala de audiências do Juizado 

Especial no Fórum da Comarca de Terra Nova do Norte - MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-69.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DEVENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (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 passo a intimar as partes e/ou procuradores acerca 

da audiência de Conciliação designada nos presentes autos para o dia 01 

de fevereiro de 2018, às 15h31min, na sala de audiências do Juizado 

Especial no Fórum da Comarca de Terra Nova do Norte - MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-70.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SCHWIRCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que foi designada audiência de Conciliação nos 

presentes autos para o dia 01 de fevereiro de 2018, às 15h45min, na Sala 

de Audiências do Juizado Especial da Comarca de Terra Nova do Norte - 

MT. Certifico igualmente que pela presente promovo a intimação da parte 

autora através do seu procurador acerca da referida solenidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-03.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO ZERI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. Proceda o Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a 

liberação do valor depositados em favor da parte promovente, conforme 

requerimento de evento n.80, atentando-se para as novas determinações 

contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a 

nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Sem prejuízo, intime-se o promovido para 

complementar o depósito, no prazo de 05 dias, nos termos art. 55 da Lei 

9.099/95. Decorrido o prazo, certifique-se. Após, vistas a parte autora 

para requerer de direito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Terra Nova do Norte/MT, 02 de fevereiro de 2016. Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-32.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOMINGUES MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MORAES PRADO GONÇALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, juntar aos 

autos cópia de seus documentos de identificação, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010087-44.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA KEYTHIANY OLIVEIRA CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX ALEI GOULART OAB - MT0008403A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO DENIS FERRAZ RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO OAB - MT0017939A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

promover a intimação da parte promovente, através do seu patrono 

constituído nos autos, acerca da certidão de decurso de prazo para o 

pagamento do débito pelo promovido (id. 11397530), bem como para que 

informe o endereço atualizado do mesmo para viabilizar a expedição do 

mandado de penhora, ou requeira o que entender de direito no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-71.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, em atendimento à r. decisão id. 5802522, que a parte 

promovida, devidamente citada e intimada, conforme id. 5694660, deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação nos presentes 

autos. Certifico igualmente que intimo a parte promovente para requerer o 

entender de direito no prazo de cinco dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34421 Nr: 669-68.2007.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDRO UGOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRT CELULAR - BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A OAB/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.584 A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Proceda-se o Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a 

transferência dos valores depositados nos autos, conforme requerido 

pelo autor (fl. 201), atentando-se para as novas determinações contidas 

na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 
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metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 CUMPRA-SE o art. 450, § 3º, da CNGC.

Após, intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção pelo pagamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38210 Nr: 771-85.2010.811.0085

 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): SILMAR LUIZ KESSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Vistos.

Considerando a proposta ministerial de fls. 149/150, intime-se a defesa 

para manifestação, no prazo de 05 dias, sendo que, havendo a aceitação, 

deverá comprovar nos autos o cumprimento no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29950 Nr: 20-79.2002.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Bianchet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR ANTONIO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 6.970,33, requerida 

pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte executada 

ALCIMAR ANTONIO VITORINO, portadora do CPF 545.946.421-87 ainda 

não adimpliu o crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52882 Nr: 1013-63.2013.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Donizete de Azeredo Serafim, Rodrigo 

Borges Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT, JOÃO PERON - OAB:3060

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas às partes para, no prazo 

legal, apresentar manifestação acerca da proposta de honorários, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50193 Nr: 1564-14.2011.811.0077

 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): ENIO DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27950 Nr: 634-64.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oleandro Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Luiz Berger goulart 

Netto - OAB:11.269/MT

 IV – DISPOSITIVO20.Por todo o exposto, acolho a preliminar de inépcia e 

REJEITO A DENÚNCIA, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo 

Penal, declarando extinta a ação penal.V – DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS21.Fiança: transitada em julgado esta sentença, restitua-se a 

fiança ao réu, na forma do art. 337 do CPP. Expeça-se alvará, se 

necessário.22.Sem custas e honorários.23.Proceda-se com as 

comunicações conforme dispõem art. 974 da CNGCGJ/MT.24.No ato da 

intimação da presente sentença, deverá ser indagando ao acusado se 

deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor art. 1.421 e ser 

parágrafo único da CNGCGJ/MT.25.Arbitro honorários advocatícios em 

favor do advogado dativo Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto, OAB/MT 

11.269, no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.173,60 (quatro 

mil, cento e setenta e três reais e sessenta centavos), em aplicação 

proporcional do previsto nos itens 6 e 7 da Tabela XIX da 

OAB/MT.26.Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança, 

independentemente do trânsito em julgado da sentença, sendo que 

eventuais honorários de fase recursal, se houver, serão arbitrados 

oportunamente.Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se.Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT, 08 de janeiro de 2018.Elmo Lamoia de 

MoraesJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54587 Nr: 1061-85.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Vieira Venceslau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 
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Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Considerando que foram suspensos os atendimentos do Núcleo da 

Defensoria Pública desta comarca por meio da portaria n° 779/2017/DPG, 

e, tendo em vista que o acusado informou no citação que não possui 

condições financeira para constituir advogado, nomeio a causídica Dra. 

Gracielle Cristina Romero Munhoz, OAB/MT 20.748 para patrocinar a 

defesa do acusado e apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Intime-se a causídica para assumir o compromisso com urgência ou 

informar o desinteresse em assumi-lo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54587 Nr: 1061-85.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Vieira Venceslau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2018, às 

15h00min.

 Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

 Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60682 Nr: 351-60.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Prudente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31284 Nr: 584-67.2011.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Sobrinho Portilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:MT/ nº. 3498-A

 Vistos, etc.

Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha policial Ednan 

Soares Nery de Oliveira em Cuiabá/MT, conforme requerido pelo MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50193 Nr: 1564-14.2011.811.0077

 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): ENIO DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 DESPACHO

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que às fls. 97, foi nomeado o Dr. André 

Henrique B. Silveira para a defesa do réu, tendo sido, inclusive, arbitrado 

honorários advocatícios em seu favor.

Contudo, nota-se que às fls. 112vº, com a nomeação de Defensor Público 

para atuar nesta Comarca, por um lapso, o Juiz tabelar determinou vistas à 

Defensoria Pública para apresentar alegações finais, sem que houvesse 

prévia desconstituição do advogado dativo nomeado.

Posto isso, diante do teor da certidão de fls. 122, a qual não informa se o 

réu pretende recorrer da sentença de pronúncia, e considerando a 

suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública nesta 

Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, revogo a decisão de fls. 

97, no que diz respeito aos honorários arbitrados em favor do advogado 

dativo, e mantenho a nomeação do Dr. André Henrique Barbosa da 

Silveira, OAB/MT nº 15.333/O, para patrocinar a defesa réu nos autos até 

o desfecho da lide.

Outrossim, os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme 

o trabalho desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse no mesmo, manifestando-se nos autos no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51814 Nr: 1659-10.2012.811.0077

 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: Salvelina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para requerer o cumprimento de sentença em dez 

dias.

Nada requerido, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51955 Nr: 132-86.2013.811.0077

 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: RFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, Dainez Nogueira Moreira - OAB:5006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 DESPACHO

Vistos.

 Diante do teor da certidão de fls. 475/477, dê-se vistas à autora, através 

de seus advogados para que se manifeste com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58932 Nr: 49651-25.2016.811.0077

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Crescêncio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza da Conceição Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Outrossim, em razão do exposto e tendo em vista a ausência de provas 

robustas nos autos que corroborem as afirmações das partes, postergo a 

análise da preliminar de impossibilidade de julgamento da indenização 

pleiteada pela requerida (fls. 50), e por conseguinte, tendo em vista ainda 

pairarem dúvidas acerca do período em que ficou configurada a união 

estável do casal, designo audiência de instrução e julgamento para o 

próximo dia 19/02/2018, às 09h00min.Intimem-se as partes para que 

compareçam acompanhadas de testemunhas, na forma do art. 455 do 

Código de Processo Civil.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60246 Nr: 140-24.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Filho da Silva Cesarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2018, às 

13h30min.

 Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

 Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63042 Nr: 1490-47.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Demarchi, Frigovale do Guaporé 

Com. e Ind. de Carnes Ltda, Cerealista Demarchi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho o pedido retro e sano a omissão da decisão anterior, deferindo os 

pedidos do último parágrafo da petição de fls. 68/73.

Foi realizada consulta ao RENAJUD e lançada restrição de circulação 

sobre o veículo existente.

Oficie-se ao INDEA, como requerido.

Cumpra-se a decisão anterior, sob pena de revogação da tutela de 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63042 Nr: 1490-47.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Demarchi, Frigovale do Guaporé 

Com. e Ind. de Carnes Ltda, Cerealista Demarchi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em plantão.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerente Paulo da 

Silva Araújo às fls. 68/73, alegando obscuridade na decisão de fls. 59/60, 

por entender ser incabível a necessidade de emenda à inicial para 

adequação do valor atribuído à causa, vez que seria de entendimento 

pacífico que na ação cautelar de arresto, o valor da causa não 

corresponde necessariamente ao valor econômico pretendido na ação 

principal, por serem distintos os objetivos das ações.

Recebo os referidos Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pelas partes 

embargantes.

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.

De proêmio, entendo que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, no caso dos autos, o valor da causa 

deve sim corresponder ao benefício econômico que o exequente pretende 

auferir, a rigor do art. 292, I e §1º do CPC, tendo em vista que, ao contrário 

do que defende o autor, o presente feito não possui natureza de ação 

cautelar, e sim de ação principal acompanhada de pedido liminar, o que 

pode ser rapidamente verificado pelos pedidos constantes na exordial.

Posto isto, não acolho Embargos de Declaração de fls. 68/73.

Intime-se o autor para cumprimento da decisão que determinou a emenda à 

inicial para adequação do valor atribuído à causa, com consequente 

recolhimento das custas complementares, no prazo de 10 dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, com a consequente revogação da 

decisão que concedeu tutela de urgência às fls. 59/60.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28004 Nr: 687-45.2009.811.0077

 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): Joaci Profeta da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT, Fernando Cesar Lopes Piva - 

OAB:9715-B, Max Delis de Queiroz - OAB:16.802-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Requerida para 

ciência e manifestação acerca da nomeação, no prazo legal, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28004 Nr: 687-45.2009.811.0077

 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): Joaci Profeta da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT, Fernando Cesar Lopes Piva - 

OAB:9715-B, Max Delis de Queiroz - OAB:16.802-B/MT

 A Defesa do denunciado pugnou pela desclassificação da imputação 

para o art. 129, “caput” do CP, e subsidiariamente também pugnou pela 

desclassificação do crime imputado para a conduta do art. 121, §1º, c.c 

art. 14, II do CP, homicídio privilegiado (fls. 203/210). Em 14 de Agosto de 

2013, Joaci Profeta da Cruz foi pronunciado como incursos no art. 121, 

caput, c.c art. 14, II, do Código Penal, para que se submeta a julgamento ao 

Tribunal do Júri, pelos seus pares. Em decorrência disso, determino: 1- 

Designo Sessão Plenário do Tribunal do Júri para o dia 02 de fevereiro de 

2018, às 09:00 horas. 2- Tendo em vista a suspensão das atividades do 

Núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca por meio da Portaria nº 

779/2017/DPG, nomeio os Advogados Max Delis de Queiroz, OAB/MT nº 

16802-B e Edison de Oliveira de Souza Junior – OAB/MT nº 18255-B, para 
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patrocinar a defesa do réu na referida Sessão de Julgamento, os quais 

dividirão igualmente o valor dos honorários advocatícios a ser arbitrado. 

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, de acordo com os 

trabalhos realizados e conforme tabela atualizada de honorários 

advocatícios da OAB/MT. Intime-se o causídico nomeado para que assuma 

o compromisso, requerendo o que de direito no prazo de 15 dias. 3- 

Intimem-se o réu e testemunhas. 4- Cumpra-se expedindo o necessário, 

inclusive para intimação dos jurados

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50523 Nr: 338-37.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Gomes Efigênio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352, Eduardo Sortica de Lima - OAB:7485

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas aos Advogados do Réu, 

para no prazo legal, apresentar alegações finais, sob pena de multa 

prevista no art. 265 do CPP, em conformidade a ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

"Vistos, etc.

O procurador do acusado, apesar de intimado via publicação no Dje, não 

apresentou alegações finais no prazo legal.

Nesta data procedi à inclusão da procuradora substabelecida às fl. 104v 

no sistema Apolo e assim determino a intimação dos dois procuradores 

para apresentar alegações finais no prazo da lei, sob pena de multa 

prevista no art. 265 do Código de Processo Penal.

Caso decorra o prazo legal sem apresentação das alegações finais, 

certifique-se e expeça-se certidão de crédito para remessa ao 

FUNAJURIS para cobrança da multa imposta aos procuradores faltosos; 

bem como intime-se pessoalmente o acusado para constituir novos 

procuradores no prazo de 10(dez) dias, sob pena de nomeação de 

advogado dativo.

Cumpra-se com urgência."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51692 Nr: 1535-27.2012.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Delis de Queiroz - 

OAB:16.802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 DESPACHO

Vistos, etc.

Acolho parcialmente os pedidos de fls. 54/56, para determinar nova 

intimação da parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

atualizada às fls. 57/58, no prazo de 03 (três) dias, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto do 

pronunciamento judicial exequendo, bem como será determinada a 

penhora de bens, inclusive através de BACENJUD, além de outras 

possíveis medidas de execução forçada, vez que o presente feito segue 

o rito da execução (art. 528, §8º do CPC), e não o rito da prisão previsto 

no art. 528, §3º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51814 Nr: 1659-10.2012.811.0077

 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: Salvelina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo de 10 dias, requerer o cumprimento de sentença, em conformidade 

à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51955 Nr: 132-86.2013.811.0077

 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: RFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, Dainez Nogueira Moreira - OAB:5006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, com 

urgência, apresentar manifestação acerca das alegações do requerido, 

fls 475, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52882 Nr: 1013-63.2013.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Donizete de Azeredo Serafim, Rodrigo 

Borges Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT, JOÃO PERON - OAB:3060

 Vistos, etc.

Vista às partes sobre proposta de honorários periciais, devendo, em caso 

de concordância, efetuar o pagamento da verba honorária no prazo de 10 

dias, conforme decisão de fls. 216.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56732 Nr: 661-37.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunoir Gonçalves de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Recebo o recurso, uma vez que tempestivo, e determino a elaboração 

dos autos em apartado, com o translado das peças apontadas como 

imprescindíveis pelas partes, remetendo-se ao Eg. Tribunal para 

julgamento do recurso.Após, aguarde-se o cumprimento da pena, 

atentando-se aos prazos de progressão de regime e às providências de 

mister para o regular prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60029 Nr: 16-41.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleiciano Rodrigues Prudêncio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Ante o exposto, aplico o entendimento pacífico do STJ quanto à forma de 

cálculo das remições e indefiro o pedido do Ministério Público.DOS NOVOS 

CÁLCULOSElaborei nesta data novos cálculos, consoante parâmetros 

desta decisão.Aguarde-se a resposta do ofício de fls. 64.Intimem-se a 

Defesa e o Ministério Público.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62270 Nr: 1167-42.2017.811.0077

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Mineração Apoena S/A, Mineração Apoena S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BREDER BASTOS & AVILA LOGÍSTICA LTDA. 

– ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE NUNES PAZ - 

OAB:19260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Audiência de Conciliação no dia 22/02/2018, às 16 horas, no endereço do 

Fórum, qual seja: Rua Municipal, s/n, Centro, Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, cep 78.245-000, telefone: (65) 3259-1204.

 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. (art. 334, § 8 do CPC)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62575 Nr: 1298-17.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alci Costa Mozer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18.079/O

 Vistos, etc.

Depreende-se dos autos que até a presente data não aportou a este juízo 

o Processo Executivo de Pena do recuperando Alci Costa Mozer.

Contudo, não há como designar a audiência de justificação e determinar 

eventual progressão de regime, como pretende a defesa, pois não há 

qualquer peça que demonstre a quantidade de pena cumprida, a 

quantidade de pena a cumprir, a sentença, enfim, faltam peças essenciais 

para a tomada de decisão.

Desse modo, determino que a Secretaria do Juízo diligencie, com urgência, 

junto ao juízo de origem o envio do PEP do recuperando.

De igual forma, faculto à defesa que providencie a juntada das peças 

essenciais para possibilitar o prosseguimento provisório da execução da 

pena, enquanto o PEP não é enviado a esta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62785 Nr: 1366-64.2017.811.0077

 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: Thiago Augusto da Silva Santos, Fernanda Barbara da 

Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacques Profeta Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

1 - Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2 - 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.

3 - Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, em 30% do salário mínimo vigente no país ou 30% 

dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% das 

despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês 

seguinte à data da citação, a serem depositados na conta bancária 

indicada pela parte autora às fls. 06, ou entregues diretamente, mediante 

recibo.

4 -

 5 - Intime-se a parte autora, por intermédio de sua advogada.

6 - Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

7 - Intime-se a equipe multidisciplinar para elaborar estudo social na 

residência do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63304 Nr: 1588-32.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogenes Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudelina Candida de Freitas, Raudinei de 

Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, 

ciência do despacho proferido em 19/12/2017 (abaixo transcrito), em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

DESPACHO

Vistos.

I – Não havendo nos autos conjunto probatório suficiente para análise da 

liminar, designo a audiência de justificação prévia para o dia 29/01/2018 às 

09h30min.

II – Intime-se o requerente para cumprimento da decisão proferida pelo Juiz 

plantonista às fls. 33/34, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Cumpra-se expedindo o necessário"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63400 Nr: 28-21.2018.811.0077

 AÇÃO: Requerimento de Reintegração de Posse->Procedimentos Regidos 

por 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): Assad Alabi Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Comprovada a mora, defiro liminarmente a medida de reintegração de 

posse do bem descrito na inicial, com fulcro no art. 562 do Código de 

Processo Civil. Expeça-se mandado de reintegração de posse do bem 

descrito na inicial.

Cite-se o réu para, em 15 (quinze) dias, apresentar contestação.

Autorizo o Oficial de Justiça a cumprir a diligência nos finais de semana, 

feriados e fora do horário do expediente, bem como proceder ao 

arrombamento e requisição de reforço policial, caso estritamente 

necessário para o cumprimento da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63416 Nr: 41-20.2018.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Profeta da Cruz, Joacy Profeta da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Moreira Rodrigues - 

OAB:21494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a justiça gratuita.

Designo audiência de justificação para o dia 19/02/2018, às 10h00min.

A parte autora deverá comparecer acompanhada de suas testemunhas, 

na forma da lei processual civil.

Cite-se o réu, com as advertências legais.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-48.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA APARECIDA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO)

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(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):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010045-48.2016.8.11.0077 REQUERENTE: MARIA 

DA APARECIDA GAMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para 

cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Vila Bela da Santíssima Trindade, 17 de janeiro 

de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-17.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT0012012A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCIDI FUNARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010060-17.2016.8.11.0077 REQUERENTE: 

LUCIANO AUGUSTO NEVES REQUERIDO: MERCIDI FUNARI Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente via DJE para no prazo de 10 dias fornecer o 

endereço do executado para citação, sob pena de extinção. Vila Bela da 

Santíssima Trindade, 18 de janeiro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010063-40.2014.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TILIANA NORMA BILLIG (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010063-40.2014.8.11.0077 EXEQUENTE: 

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. 

Considerando ser público e notório que o Plano de Recuperação Judicial 

do Grupo Oi S/A foi homologado em 08/01/2018, é forçoso reconhecer 

que se implementou a condição para término do período de suspensão dos 

autos, conforme estipulado pelo juízo falimentar. Desse modo, intimem-se 

as partes para requerer o que de direito, no prazo legal. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 18 de janeiro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-17.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Numero do Processo: 1000010-17.2017.8.11.0077 REQUERENTE: LAURO 

MENDES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Não havendo 

provas a produzir em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Inicialmente, atenho-me à 

preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob alegação de que a 

causa é complexa e demanda a produção de prova pericial. Contudo, 

analisando as alegações das partes e a natureza dos fatos discutidos em 

juízo (fornecimento de serviço de internet), verifico que não é necessária 

a produção de prova pericial, razão pela qual rejeito a preliminar. MÉRITO. 

O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo 

que ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). 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). A pretensão da parte 

autora é a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 19.482,20 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e 

dois reais e vinte centavos) e a condenação da ré ao pagamento da 

quantia de R$ 194,80 (cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos), 

atualizados com juros, referente às mensalidades (Dezembro/2016 e 

Janeiro/2017), bem como restituir as demais faturas pagas no curso da 

ação, sustentando que contratou os serviços de telefone fixo e internet, 

mas que desde 28/11/2016 o serviço de internet não funciona. Antes de 

tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo 

(prestação de serviços de televisão por assinatura), devendo incidir ao 

caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. 

Foi deferido o pedido de tutela de urgência para que a ré restabeleça no 

prazo de dez dias o serviço de internet na residência do autor, sob pena 

de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). A parte ré, em sua contestação, sustentou que conforme telas do 

sistema não há falhas na linha e não há reclamações do serviço, sendo 

que os números de protocolo fornecidos na inicial não existem. Contudo, 

antes mesmo da contestação, a parte ré protocolou petição afirmando ser 
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impossível cumprir a tutela de urgência, sob o argumento de que o “atual 

plano vinculado ao terminal nº (65) 3259-1197, não suporta a internet 

supostamente requerida pelo Reclamante. Entretanto, a Reclamada 

encontra-se à disposição para disponibilização dos serviços de internet 

em outra modalidade de franquia, caso seja do interesse autoral, como por 

exemplo a sugestão do plano básico com 200 (duzentos) minutos locais, 

no custo de R$ 46,12 (quarenta e seis reais e doze centavos), sendo 

necessário a Reclamante informar a velocidade de internet que deseja 

para disponibilização do serviço, inclusive, com apresentação dos valores 

no que tange aos megas requeridos.” Nesse contexto, verifico que não 

podem ser acolhidas as alegações da parte ré de regularidade dos 

serviços, visto que a própria ré afirmou nos autos que não possui 

condições técnicas de disponibilizar o serviço de internet oferecido à 

parte autora e por ela contratada. Desse modo, devem ser julgados 

procedentes os pedidos de repetição de indébito iniciais, para determinar a 

restituição dos valores pagos a título de internet desde dezembro/2016 e 

nos meses subsequentes, até que a ré comprove nos autos que o serviço 

de internet efetivamente está funcionando na residência da parte autora. 

Revogo a liminar outrora deferida, ante a alegação da parte ré de 

impossibilidade técnica de fornecimento da internet na residência da parte 

autora. Não há que se falar em aplicação da multa diária cominada, pois 

não há nos autos comprovação da data em que houve a intimação da 

empresa ré da decisão proferida nos autos, sendo impossível estabelecer 

o termo inicial da obrigação. Com relação ao pedido de condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, entendo que deve ser 

acolhido, pois a suspensão injustificada dos serviços de internet, mesmo 

com o pagamento em dia, e que depois se verificou ser tecnicamente 

inviável o fornecimento do serviço na residência do consumidor, gera no 

indivíduo um sentimento de angústia e tristeza profundas que caracteriza 

o dano moral indenizável, e extrapolam as raias do mero aborrecimento. 

Em relação ao quantum indenizatório por danos morais, diante da 

inexistência de qualquer critério objetivo legal para a fixação do mesmo, 

cabe ao juiz sopesar as condições econômicas das partes, as 

circunstâncias em que ocorrera o fato, o grau de culpa do ofensor, a 

intensidade do sofrimento da vítima, enfim, aspectos dotados de ampla 

subjetividade, o que torna a tarefa bastante difícil e delicada. Assim, 

levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

arbitro a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que o 

referido valor não representa fonte de enriquecimento nem, tampouco, é 

quantia inexpressiva, a impedir a compensação do sofrimento provocado 

pela ofensa. Por fim, consigno que embora entenda que a melhor solução 

prática para o caso seja a rescisão do contrato, visto que aparentemente 

não há possibilidade técnica de fornecimento da internet na residência da 

parte autora, me abstenho de tal determinação, pois extrapola o pedido 

inicial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por LAURO MENDES em 

desfavor de OI SA, para: a) revogar a liminar outrora deferida, sem a 

incidência da multa diária; b) declarar a inexigibilidade dos valores das 

faturas de internet desde dezembro/2016 até a data em que a ré 

comprove nos autos que o serviço de internet efetivamente está 

funcionando na residência da parte autora, sendo que os valores 

porventura pagos pela parte autora deverão ser restituídos em dobro pela 

parte ré, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês desde a data do pagamento da fatura; c) condenar a parte 

ré a pagar à parte autora indenização por dano moral no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar do 

evento danoso (28/11/2016 – Súmula 54 STJ) e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir desta data (Súmula 362 STJ), até a data 

do efetivo pagamento, na forma da lei. Em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I.C. Transitada em 

julgado sem manifestação das partes, ao arquivo, com baixa. Vila Bela da 

Santíssima Trindade, 17 de janeiro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-62.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE SOUZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Numero do Processo: 8010057-62.2016.8.11.0077 REQUERENTE: PAULO 

DE SOUZA COELHO REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Não havendo provas a produzir em audiência, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

É o relatório. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de inépcia da 

petição inicial, visto que esta preenche os requisitos previstos em lei e os 

pedidos foram deduzidos de forma clara, coerente e fundamentada. 

MÉRITO DA AÇÃO O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 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). A 

pretensão da parte autora é a declaração de inexigibilidade do débito e a 

indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome nos 

cadastros restritivos de crédito em razão do débito no valor de R$ 

1.545,92, com vencimento em 15/07/2016. Antes de tudo, cumpre 

esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo (prestação de 

serviços financeiros), devendo incidir ao caso todos os princípios e 

normas do Código de Defesa do Consumidor. A parte ré, em sua 

contestação, afirmou que “foi realizado em 29/04/16 o pagamento da 

parcela 33 do contrato de financiamento 20020613275, contudo, devido à 

ausência de pagamento da parcela 30 a financeira realizou a inversão das 

parcelas para que o contrato não entrasse em atraso. Desta forma as 

inversões ativas foram: Parcela 31 paga em 29/02/16 foi estornada para a 

baixa da parcela 30 em 7/03/16. Parcela 32 paga em 29/03/16 foi 

estornada para a baixa da parcela 31 em 4/04/16. Parcela 33 paga em 

29/04/16 foi estornada para a baixa da parcela 32 em 2/05/16”. Tais fatos 

foram comprovados pela juntada de telas do sistema da parte ré, em que 

consta a imputação do pagamento das parcelas subsequentes às 

parcelas anteriores, e a inadimplência da parcela 33. Ao arguir tal fato 

impeditivo do direito da parte autora, qual seja, a inadimplência da parcela 

30 que acabou gerando a inadimplência da parcela 33, conforme acima 

explicado, a parte autora naturalmente passou a ter o ônus de comprovar 

a quitação da parcela 30, visto que a parte ré não pode ser compelida a 

produzir uma prova negativa (comprovar que a parte autora não quitou a 

parcela 30). E a parte autora não se desincumbiu do seu ônus, pois não 

juntou aos autos o comprovante de quitação da parcela 30, mas apenas 

das parcelas 31, 32, 33 e 34, cujo pagamento é incontroverso nos autos. 

A indagação da parte autora sobre por que o pagamento da parcela 34 

não foi imputado ao pagamento da parcela 33 não influencia no mérito da 

lide, pois não elide a inadimplência da parte autora. Entretanto, apenas por 

amor ao debate, consigno que provavelmente não foi realizado o 

procedimento de “inversão das parcelas” porque a parcela 34 foi paga em 

29/06/2016 e nesta data o débito referente à parcela 33 já devia ter sido 

encaminhado para o órgão restritivo de crédito, porquanto a inclusão se 

deu em 15/07/2016. Desse modo, considerando que após as explicações 

da parte ré verifica-se que o débito na verdade se refere à parcela 30, 

cuja quitação não foi comprovada pela parte autora nos autos, entendo 

que as provas produzidas nos autos demonstram que a cobrança e a 

inscrição nos cadastros restritivos de crédito constituem exercício regular 

de direito do credor, o que afasta a pretensão declaratória de 

inexigibilidade do débito e de indenização por dano moral. Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE DECLARATÓRIA proposta 
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por PAULO DE SOUZA COELHO em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. Defiro à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita. P.R.I.C. Transitada em julgado sem 

manifestação das partes, ao arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima 

Trindade, 18 de janeiro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-04.2013.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO CESAR FREITAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEMI ALVES DE JESUS OAB - MT0004264A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Numero do Processo: 8010100-04.2013.8.11.0077 REQUERENTE: PLINIO 

CESAR FREITAS ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Trata-se, inicialmente, de ação 

declaratória que foi julgada procedente e cuja sentença foi mantida pela 

Eg. Turma Recursal, com o seguinte dispositivo: "Pelo Exposto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 269, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, Julgo Procedente 

o pedido inicial, e DECLARAR inexistente a dívida imputada ao reclamante 

pela Reclamada e a CONDENO ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao Reclamante.também já 

qualificado, acrescidos de juros legais a partir da citação inicial (CC/2002, 

art. 405) e correção monetária a partir deste decisum. Outrossim, defiro a 

liminar, para que se proceda à exclusão do nome do Reclamante no rol de 

maus pagadores, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais)." Cumprida a obrigação pela parte executada, o 

cumprimento de sentença foi extinto por sentença e os autos foram 

arquivados; contudo, a parte autora pediu o desarquivamento e ingressou 

com pedido de cumprimento de sentença do valor referente à multa diária, 

sustentando que seu nome ainda figura nos cadastros do DETRAN/MT 

como beneficiário do contrato de alienação fiduciária cuja invalidade foi 

reconhecida em juízo. Embora este magistrado tenha inicialmente acolhido 

o pedido de cumprimento de sentença e determinado seu processamento 

e intimação da parte executada, analisando mais detidamente os autos 

verifico que a parte autora carece de título executivo para embasar esta 

segunda execução, visto que na sentença proferida nestes autos não 

consta a obrigação de exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

do DETRAN/MT, mas apenas dos cadastros restritivos de crédito (Serasa, 

SPC, SCPC, etc). Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e, diante 

da ausência de título executivo judicial a embasar o presente cumprimento 

de sentença, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV c/c art. 924, III, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado sem manifestação das partes, ao 

arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 18 de janeiro de 

2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 104509 Nr: 153-16.2015.811.0102

 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: NELSI TAUFFER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para querendo no prazo legal, 

apresentar as Contrarrazões nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118897 Nr: 2396-59.2017.811.0102

 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: VALMIR ROSONI E CIA LTDA, VALMIR ROSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 15h20min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA 

AUTORA à audiência, conforme decisão proferida nos autos. Intimá-lo 

ainda para que recolha as guias para a efetuar a distribuição das Cartas 

Precatórias para citação das partes Requeridas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114988 Nr: 818-61.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MIRANDA DE FREITAS, JESSICA 

AMARAL ANACLETO, THIAGO GARCIA, WENDER PEDROSO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 DISPOSIÇÕES FINAISDeixo de fixar o valor mínimo para reparação dos 

danos causados pela infração ao ofendido (art. 387, IV, CPP), uma vez 

que inexiste pleito nesse sentido, não sendo exercido, por consequência, 

o contraditório sobre o tema.Nos termos do disposto no artigo 63, da Lei nº 

11.343/06, DECRETO a perda dos eventuais objetos e valores apreendidos 

em decorrência do crime de tráfico, em favor da União.Com relação à 

droga apreendida nos autos, OFICIE-SE à autoridade policial para que 

proceda à incineração, nos termos do artigo 50-A e 72 da Lei 

11.343/2006.Condeno os réus ao pagamento das despesas e custas 

processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo 

Penal.Oportunamente, após o trânsito em julgado:a.Lance-se o nome dos 

réus no rol dos culpados;b.Providencie-se a conta das custas e da multa, 

intimando-se os sentenciados a pagá-las em 10 (dez) 

dias;c.Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente condenação, 

nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo suspensos os 

direitos políticos dos apenados enquanto durarem seus 

efeitos;d.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 (itens 1.3.7,XI; e 7.16.1, todos da 

CNGC).e.Expeça-se Guia de Cumprimento de pena.Cumpram-se as demais 

disposições da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Vera–MT, 15 de dezembro de 2017.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117229 Nr: 1739-20.2017.811.0102

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCE TACONI BOLONHEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para que no prazo legal 

manifestesse em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119834 Nr: 2807-05.2017.811.0102

 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: ELIAN QUEIROZ PEREIRA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA COSTA, 

IZABEL ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 09 de MARÇO de 2018, às 09h20min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DO 

AUTOR à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70082 Nr: 335-75.2010.811.0102

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIELSON MEIRELES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para que fique ciente dos 

documentos juntados às fls 120/121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100563 Nr: 762-04.2012.811.0102

 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: ANTONIO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal se 

manifestar acerca dos documentos juntados às fls 144/145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71275 Nr: 380-45.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO CESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal 

manifestar-se acerca dos documentos juntados às fls 284/285.

 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): JOSÉ AFONSO SOUSA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:6071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718/MT

 Autos nº: 22-70.2017.811.0102

Código n° 113251

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado, a partir da data de 

15/01/2018 (Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT) passou a acumular as 

jurisdições da comarca de Vera/MT e da Segunda Vara Cível da comarca 

de Sorriso/MT, impõe-se a readequação da pauta deste juízo, motivo pelo 

qual REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para o dia 20 de 

abril de 2018 às 14h00min.

CUMPRA-SE de acordo com decisão proferida à ref. 129.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119584 Nr: 2702-28.2017.811.0102

 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 SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO RCI 

BRASIL AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para recolher o valor correspondente às 

diligências complementares, descontando-se o depósito inicial de R$ 30,00 

(trinta reais), ou seja, R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais), 

mediante guia própria a ser expedida no portal eletrônico do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Sra. Gestora Judiciária para 

emissão da guia.Assim, devolvo em cartório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 119811 Nr: 2801-95.2017.811.0102

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA ARATIBA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO 

- OAB:14583, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT 3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107897 Nr: 1305-02.2015.811.0102

 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: LBCOL LEGNO BRASIL COMPENSADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACIQUE LTDA, LAMIFORTE 

LAMINADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - 

OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal recolher as 

custas para distribuição da Carta Precatória ou retirá-la para distribuição 

na comerca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 112363 Nr: 1371-45.2016.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:17585

 Autos n.1371-45.2016.811.0102

Código n. 112363

Vistos, etc.

Diante da natureza cautelar da Medida Protetiva, bem como considerando 

o tempo decorrido desde a última manifestação de vontade da vítima, 

INTIME-SE a parte autora para que informe quanto à necessidade da 

manutenção das medidas protetivas concedidas alhures.

Após, venham-me os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/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.: 117811 Nr: 1956-63.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Santos Silva, Luiz Henrique Souza 

Mendes, Cristina Indira Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 1956-63.2017.811.0102

Código n°: 117811

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público à ref. 104.

OFICIE-SE ao juízo da Comarca de Sorriso/MT, solicitando que encaminhe a 

este juízo cópia integral do processo n° 170049 (2° vara criminal de 

Sorriso), bem como as mídias a ele encartadas, considerando que os 

elementos apurados no referido processo ensejaram a prisão em flagrante 

dos acusados.

Após a juntada dos documentos, DÊ-SE vista as partes para alegações 

finais, nos termos deferidos à ref. 102.

CONSIGNE-SE no Ofício a ser encaminhado à Comarca de Sorriso/MT se 

tratar de processo com réu preso.

CUMPRA-SE.

Vera-MT, 11 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118130 Nr: 2079-61.2017.811.0102

 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: MILTON SUTILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2079-61.2017.811.0102

Código n°: 118130

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado, a partir da data de 

15/01/2018 (Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT) passou a acumular as 

jurisdições da comarca de Vera/MT e da Segunda Vara Cível da comarca 

de Sorriso/MT, se impõe a readequação da pauta deste juízo, motivo pelo 

qual REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para o dia 27 de 

abril de 2018 às 16h00min.

CUMPRA-SE de acordo com decisão proferida à ref. 08.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118147 Nr: 2094-30.2017.811.0102

 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: CELETI LENI GESKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2094-30.2017.811.0102

Código n°: 118147

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado, a partir da data de 

15/01/2018 (Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT) passou a acumular as 

jurisdições da comarca de Vera/MT e da Segunda Vara Cível da comarca 

de Sorriso/MT, se impõe a readequação da pauta deste juízo, motivo pelo 

qual REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para o dia 27 de 

abril de 2018 às 15hs00min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão proferida à ref. 08.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118269 Nr: 2142-86.2017.811.0102

 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: LILIA GESSI DIEDRICH CAPELARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2142-86.2017.811.0102

Código n°: 118269

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado, a partir da data de 

15/01/2018 (Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT) passou a acumular as 

jurisdições da comarca de Vera/MT e da Segunda Vara Cível da comarca 

de Sorriso/MT, se impõe a readequação da pauta deste juízo, motivo pelo 

qual REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para o dia 27 de 

abril de 2018 às 15hs45min.

CUMPRA-SE de acordo com decisão proferida à ref. 08.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118494 Nr: 2234-64.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2234-64.2017.811.0102

Código n°: 118494

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado, a partir da data de 
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15/01/2018 (Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT) passou a acumular as 

jurisdições da comarca de Vera/MT e da Segunda Vara Cível da comarca 

de Sorriso/MT, se impõe a readequação da pauta deste juízo, motivo pelo 

qual REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para o dia 27 de 

abril de 2018 às 10hs00min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref. 04.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118700 Nr: 2319-50.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2319-50.2017.811.0102

Código n°: 118700

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado, a partir da data de 

15/01/2018 (Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT) passou a acumular as 

jurisdições da comarca de Vera/MT e da Segunda Vara Cível da comarca 

de Sorriso/MT, se impõe a readequação da pauta deste juízo, motivo pelo 

qual REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para o dia 27 de 

abril de 2018 às 14hs00min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref. 04.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66040 Nr: 39-58.2007.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MAKXIMOVITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT-14.539

 Autos nº 39-58.2007.811.0102

Código n°: 66040

Vistos etc.

Analisando a resposta apresentada à ref. 29 e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 415 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 de 21 DE MARÇO DE 2018 

ÀS 14HORAS.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecer à audiência 

mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105161 Nr: 409-56.2015.811.0102

 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: DEJANILSON DOS SANTOS HORACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ LOURENÇO - ME (CME 

CONSTRUÇÕES), SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA, MATRINCHÃ 

TRANSMISSORA DE ENERGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668, CRISTIANO AMARO RODRIGUES - OAB:OAB/MG 84.933, 

DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047/MT, MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES 

RODRIGUES - OAB:OAB/MG 110.856, SANDRA SATOMI OKUNO DE 

AGUIAR - OAB:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal dar 

andamento no feito sob pena de extinção, tendo em vista o prazo 

requerido ter findado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109616 Nr: 395-38.2016.811.0102

 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: NAIR FERREIRA DA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se em relação ao Laudo Pericial juntado dia 10/01/2018, 

conforme despacho de 21/09/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110501 Nr: 657-85.2016.811.0102

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SESINANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE AP. OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT12.090-A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO 

- OAB:MT 13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, efetuar 

o pagamento da complementação das diligências realizadas, no valor de 

R$ 90,00, conforme certidão do Oficial de Justiça, uma vez que efetuou o 

pagamento de apenas R$ 15,00 (comprovante juntada dia 23/11/2017 - 

ref. 38).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112883 Nr: 1643-39.2016.811.0102

 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: SIDRONILIA BORGES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DE LIMA CORDEIRO 

JUNIOR - OAB:13.735, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS 

- OAB:13154

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar 

restabelecer o pagamento do benefício auxílio-doença, desde a cessão 

indevida (05/07/2016). Sobre os valores retroativos deverão incidir: a) 

correção monetária pelo INPC; e b) juros de mora, desde o vencimento de 

cada parcela devida, aplicando-se o índice previsto para a caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97). Sem custas a pagar ou ressarcir, 

pois a autora é beneficiária da justiça gratuita. Ante a sucumbência 
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recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios. 

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o 

valor da condenação não supera 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 

3º, I, NCPC). Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para 

promover o de direito no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o 

prazo, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido do interessado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 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.: 113787 Nr: 309-33.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGI, KCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PORTO DA SILVA - 

OAB:18939, MARLY DE MOURA NOGUEIRA - OAB:17585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal 

manifestar-se nos autos acerca da última Cota Ministerial juntada em 

15/12/2017 e da certidão de decurso de prazo expedida em 02/01/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117208 Nr: 1726-21.2017.811.0102

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCE TACONI BOLONHEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADA 

EM 27/10/2017, BEM COMO PARA QUE COMPROVE O PAGAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117240 Nr: 1744-42.2017.811.0102

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISMA MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal 

manifestar-se em relação à certidão de decurso de prazo expedida em 

03/01/2018, bem como para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118112 Nr: 2069-17.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE FERNANDES FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2069-17.2017.811.0102

Código n°: 118112

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado, a partir da data de 

15/01/2018 (Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT) passou a acumular as 

jurisdições da comarca de Vera/MT e da Segunda Vara Cível da comarca 

de Sorriso/MT, se impõe a readequação da pauta deste juízo, motivo pelo 

qual REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para o dia 27 de 

abril de 2018 às 16h300min.

CUMPRA-SE de acordo com decisão proferida à ref. 08.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118182 Nr: 2110-81.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FRANCISCO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal 

manifestar-se em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118750 Nr: 2345-48.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIDENS LOPES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para manifestar-se acerca da 

certidão do Oficial de Justiça em relação a não efetivação da citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118914 Nr: 2407-88.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ALBARUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA, OLAVO VICENTE FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SANTANA DE ABREU - 

OAB:41402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Exequente, para que efetue o pagamento 

da complementação das diligências realizadas pelo Ofícial de Justiça, 

conforme relatado na Certidão de 19/12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119157 Nr: 2513-50.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248505, 

JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão e citação, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119803 Nr: 2794-06.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMW, CEBW
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDO, MDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2794-06.2017.811.0102

Código n°: 119803

Vistos, etc.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) Processem em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

3) DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

4) Inicialmente, verifico que a parte autora pleiteia o pedido de alimentos 

provisórios em face dos requeridos. Sendo assim, tendo que resta 

provado nos autos o estado de filiação, porém em razão da não 

comprovação da renda do alimentante, FIXO alimentos provisórios no 

importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a serem pagos a partir da citação, devendo ser depositado na conta 

indicada na inicial, sendo que poderá ser modificado a qualquer tempo, 

acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade.

5) DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 

DE ABRIL DE 2018 ÀS 15H30MIN.

6) CITE-SE e INTIMEM-SE as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e daquele em confissão e revelia.

7) Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado.

8) Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119906 Nr: 2836-55.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDNJ, JBW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2836-55.2017.811.0102

Código n. 119906

Vistos, etc.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) Processem em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

3) DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

4) Inicialmente, verifico que a parte autora pleiteia a concessão de 

alimentos provisórios em face dos requeridos. Sendo assim, tendo que 

resta provado nos autos o estado de filiação, porém em razão da não 

comprovação da renda dos alimentantes, FIXO alimentos provisórios no 

importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a serem pagos a partir da citação, mediante recibo, sendo que poderá ser 

modificado a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do 

binômio possibilidade/necessidade.

5) DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 09 

de maio de 2018, às 09h30min.

6) CITE-SE e INTIMEM-SE as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e daquele em confissão e revelia.

7) Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado.

8) Postergo a análise da liminar para após a realização do estudo 

psicossocial, desse modo, INTIME-SE a Equipe Multidisciplinar deste Juízo 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize estudo Psicossocial no 

endereço da requerente.

 9) Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 11 de janeiro 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:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de BUSCA E 

APREENSÃO E CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66040 Nr: 39-58.2007.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MAKXIMOVITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT-14.539

 Autos nº: 39-58.2017.811.0102

Código n°: 66040

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado, a partir da data de 

15/01/2018 (Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT) passou a acumular as 

jurisdições das comarcas de Vera/MT e da Segunda Vara Cível da 

comarca de Sorriso/MT, impõe-se a readequação da pauta deste juízo, 

motivo pelo qual REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para 

o dia 23 de março de 2018 às 14h00min.

CUMPRA-SE de acordo com decisão proferida à ref. 32.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70864 Nr: 1117-82.2010.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - OAB:13052, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063

 Intimação do Advogado da parte autora, acerca do desarquivamento dos 

autos, bem como para no prazo legal requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102257 Nr: 232-29.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Autos nº 232-29.2014.811.0102

Código n°: 102257

Vistos etc.

Analisando a resposta apresentada à ref. 37 e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 415 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 28 DE FEVEREIRO DE 

2018 ÀS 16H00MIN.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecer à audiência 

mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102333 Nr: 304-16.2014.811.0102

 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, MAA, FA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Para produção da prova testemunhal, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 09 DE MAIO DE 2018 ÀS 09HORAS.Desde já 

fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a 

ele (s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de 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 (CPC, art. 

455, § 1º).Expeça-se mandado para intimação das testemunhas que serão 

arroladas pela Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO 

IV).Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, 

determino, desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a 

solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo 

para a juntada do rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo 

cancelada a solenidade designada.INTIMEM-SE.CIÊNCIA AO MP.Vera-MT, 

11 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102815 Nr: 697-38.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 697-38.2014.811.0102

Código n°: 102815

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado, a partir da data de 

15/01/2018 (Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT) passou a acumular as 

jurisdições das comarcas de Vera/MT e da Segunda Vara Cível da 

comarca de Sorriso/MT, impõe-se a readequação da pauta deste juízo, 

motivo pelo qual REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para 

o dia 23 de março de 2018 às 16h40min.

CUMPRA-SE de acordo com decisão proferida à ref. 52.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102815 Nr: 697-38.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 697-38.2014.811.0102

Código n°: 102815

Vistos etc.

DEFIRO a cota ministerial à ref. 49.

DESIGNO audiência de instrução para a data de 21 DE MARÇO DE 2018 

ÀS 16hs40min, para inquirição da vítima Elaine Felix da Conceição.

INTIME-SE a vítima para comparecer à audiência ora designada, sob as 

penas da lei.

 INTIME-SE o acusado e seu defensor para comparecimento a solenidade.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104746 Nr: 254-53.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LUIZ GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Intimar o advogada da parte requerida do inteiro teor da decisão a seguir 

transcrita: "Autos nº: 254-53.2015.811.0102 Código nº: 104746 Vistos etc. 

Inicialmente, considerando não ser cabível audiência de conciliação no 

presente feito, conforme vedação expressa do artigo 17, § 1° da Lei 

8.429/92, REVOGO o despacho que designou a solenidade nestes. No 

mais, considerando que a citação do réu já foi realizada, o aditamento da 

inicial é subordinado ao consentimento do réu, nos termos do artigo 329, 

inciso II do Código de Processo Civil. Assim, DETERMINO a intimação do 

réu acerca do aditamento à inicial apresentado pelo Ministério Público à 

ref. 93, sendo que, em caso de concordância com o aditamento, DEVERÁ 

o requerido apresentar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

facultado ao réu o requerimento de prova suplementar. No mais, verifico 

que a petição à ref. 114, muito embora conste com numeração dos 

respectivos autos, não diz respeito a esta lide. Assim, DETERMINO o seu 

desentranhamento dos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Vera-MT, 21 de novembro de 2017. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105932 Nr: 694-49.2015.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ITBF, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA LANA CLETO PAVAN 

- OAB:2091

 Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 02 DE MAIO DE 2018 ÀS 14HORAS.Desde já 

fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a 
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ele (s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de 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 (CPC, art. 

455, § 1º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110651 Nr: 710-66.2016.811.0102

 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: LD, ERDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARQUES PINTADO 

- OAB:17934/O

 Processo n° 710-66.2016.811.0102Código n°: 110651Vistos, etc.Trata-se 

de ação revisional de alimentos ajuizada por Endrigo Rafael Debastian dos 

Santos, representada por sua genitora Lucitania Debastiani e assistida 

pela Defensoria Pública ado Estado de Mato Grosso em face de Carlos 

Pereira dos Santos.Inexistindo questões preliminares arguidas ou que 

devam ser conhecidas de ofício, dou por saneado o processo.Em atenção 

aos fatos argumentados nos autos, a prova recairá sobre os fatos 

controvertidos, ou seja, aqueles afirmados por uma parte e contestados 

pela outra. Como pontos controvertidos, fixo: (i) a necessidade e 

possibilidade quanto ao valor dos alimentos a serem pagos ao menor.Para 

elucidação do ponto fixado, defiro a produção de prova documental 

consistente nos documentos já colacionados aos autos, bem como a 

colheita de prova testemunhal.Inexistindo previsão legal, convenção das 

partes e peculiaridades do caso em exame que recomendem a distribuição 

do encargo de forma diversa, o ônus da prova é distribuído conforme 

previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de Processo Civil. As questões 

de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas deduzidas 

pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas já 

suscitadas nos autos. Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para a data de 02 DE MAIO DE 2018 ÀS 

09HORAS.Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, contados desse despacho saneador, apresentar o rol de 

testemunhas (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.Caso ultrapassado o prazo para 

a juntada do rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo 

cancelada a solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento a solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Vera/MT, 11 de 

janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110932 Nr: 788-60.2016.811.0102

 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: ROALDO LEMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se em relação ao Laudo Pericial juntado dia 10/01/2018, 

conforme despacho de 21/09/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111289 Nr: 898-59.2016.811.0102

 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: JOSÉ AFONSO SOUSA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TORQUETE FERNANDES-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICAMOS, por fim, que foram percorridos 40 quilômetros para o 

cumprimento do mandado, tendo resultado nas seguintes diligências 

complementares:

Oficial Vilma Pinheiro Machado Lopes: 01 diligência rural no valor de R$ 

100,00 (cem reais), cujo numerário deverá ser pago mediante guia própria 

a ser expedida no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do art. 4º, §3º do Provimento 

nº 07/2017-CGJ/MT.

Oficial Kleyton Wellington dos Santos: 01 diligência rural no valor de R$ 

100,00 (cem reais), cujo numerário deverá ser pago mediante guia própria 

a ser expedida no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do art. 4º, §3º do Provimento 

nº 07/2017-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111792 Nr: 1146-25.2016.811.0102

 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: ANTONINHO ZUCK DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se em relação ao Laudo Pericial juntado dia 10/01/2018, 

conforme despacho de 21/08/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112584 Nr: 1465-90.2016.811.0102

 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: LCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Em atenção aos fatos argumentados nos autos, a prova recairá 

sobre os fatos controvertidos, ou seja, aqueles afirmados por uma parte e 

contestados pela outra. Como pontos controvertidos, fixo: (i) o legítimo 

interesse da menor; (ii) existência de alienação parental. (iii) existência de 

abuso sexual por parte do genitor para com o filho.Para elucidação do 

ponto fixado, defiro a produção de prova documental consistente nos 

documentos já colacionados aos autos, bem como a colheita de prova 

testemunhal. Defiro ainda o pedido das partes para que seja realizada 

perícia psicológica com o menor, por profissional com apitado para 

verificação de síndrome de alienação parental.Inexistindo previsão legal, 

convenção das partes e peculiaridades do caso em exame que 

recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o ônus da prova 

é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de 

Processo Civil. As questões de direito relevantes para a decisão de mérito 

são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito 

diversas daquelas já suscitadas nos autos. Para a colheita da prova oral, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 02 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 16HORAS.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte 

(s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar ou intimar a 

testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever 

de 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 (CPC, art. 455, § 1º).Expeça-se mandado 

para intimação das testemunhas que serão arroladas pela Defensoria 

Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO IV).Caso seja requerido 
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depoimento pessoal por algumas das partes, determino, desde já, a sua 

intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob pena de 

confesso, artigo 385, §1°.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112816 Nr: 1599-20.2016.811.0102

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Intimação do Advogado do Menor Infrator, para no prazo legal apresentar 

as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113082 Nr: 1743-91.2016.811.0102

 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: PFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1743-91.2016.811.0102

Código Apolo nº: 113082

Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de interdição ajuizado pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, assistindo Patricia Faustino Mortari, buscando a 

curatela de sua irmã e requerida Prscila Faustino Mortari.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 751 do CPC, DESIGNO audiência para a data de 06 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 16H20MIN.

CITE-SE e INTIME-SE a interditanda para comparecimento na solenidade 

designada.

Deixo para analisar o pleito de curadoria provisória após a realização da 

audiência acima designada.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, 

inciso I do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com celeridade.

Vera-MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113573 Nr: 173-36.2017.811.0102

 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: JOÃO MEZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 173-36.2017.811.0102

Código n°: 113573

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado, a partir da data de 

15/01/2018 (Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT) passou a acumular as 

jurisdições da comarca de Vera/MT e da Segunda Vara Cível da comarca 

de Sorriso/MT, se impõe a readequação da pauta deste juízo, motivo pelo 

qual REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para o dia 27 de 

abril de 2018 às 09horas.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref. 31.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113618 Nr: 193-27.2017.811.0102

 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: SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:MT 21.919, HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - 

OAB:10.095/MT, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT

 Autos nº: 193-27.2017.811.0102

Código nº: 113618

 Vistos etc.

Trata-se de ação ajuizada sob o rito comum por Sebastiana Deonel Ribeiro 

em face de Tadeu Donatti, em que requer pensão vitalícia correspondente 

à redução da capacidade profissional e incapacidade experimentada pela 

vítima; condenação do requerido a indenização por danos morais e 

estéticos; indenização pelos lucros cessantes correspondente ao período 

da inatividade e indenização pelos danos materiais.

O requerido arguiu em preliminar a culpa exclusiva de terceiro e a legítima 

defesa, arguindo que o dano suportado pela requerente foi ocasionado 

por culpa exclusiva de terceiro, o senhor Leonardo Monteiro, que, em ato 

súbito, atacou injustificadamente o requerido em sua oficina mecânica, e 

que jamais sua espingarda teria disparado acidentalmente se este não o 

tivesse agredido.

Inicialmente, verifica-se que a tese avençada pelo requerido se confunde 

com o mérito, uma vez que, conforme se verifica, inexiste sentença penal 

transitada reconhecendo a respectiva tese, uma vez que, abarcada na 

esfera civil, demanda dilação probatória, não podendo ser reconhecida em 

forma de preliminar.

Assim, INDEFIRO o pedido do requerente.

Inexistindo outras questões preliminares arguidas ou que devam ser 

conhecidas de ofício, dou por saneado o processo.

Em atenção aos fatos argumentados nos autos, a prova recairá sobre os 

fatos controvertidos, ou seja, aqueles afirmados por uma parte e 

contestados pela outra.

 Como pontos controvertidos, fixo: (i) a legítima defesa alegada pelo 

requerido (ii) se a parte autora negou a ajuda do requerido; (iii) quais 

despesas com o tratamento o requerido deixou de contribuir (iv) os lucros 

cessantes requerido pela autora; (v) da pensão vitalícia requerida pela 

autora.

Para elucidação do ponto fixado, defiro a produção de prova documental 

consistente nos documentos já colacionados aos autos (nesse ponto 

ressalto que a juntada de novos documentos se sujeita aos parâmetros do 

artigo 435 do CPC), bem como a colheita de prova testemunhal, e ainda a 

prova pericial quanto a alegada incapacidade laboral e possibilidade de 

reversibilidade do dano físico sofrido, conforme pugnado pelo requerido.

Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso 

em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o 

ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do 

Código de Processo Civil.

 As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas 

deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas 

já suscitadas nos autos.

 Para a prova pericial, nomeio ELIANA KAWAGUTI, médica do trabalho, 

CRM/MT nº 3025, para realização da perícia judicial.

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem nos termos do artigo 465, § 

1°, do CPC.

Após, INTIME-SE o perito para apresentar proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Juntada a proposta, INTIMEM-SE as partes para fins do § 3° do artigo 465, 

devendo o valor ser pago pelo requerido, uma vez que a perícia foi por ele 

requerida (artigo 95, caput, do CPC).

No caso de discordância do credor, apresente o mesmo contra proposta 

no prazo de 05 (cinco) dias, ao que deverá ser INTIMADO o senhor Perito 

para se manifestar em igual prazo.

Havendo concordância, comprovado o depósito dos honorários, INTIME-SE 

o perito nomeado para indicar dia, hora e local para o início da perícia, com 

o objetivo de atender ao disposto no artigo 431-A do CPC, consignando a 
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fixação do prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da perícia.

O laudo de avaliação deverá conter os requisitos legais, em especial, 

aqueles contidos no art. 872 do CPC/2015.

 Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo 

de 10 (dez) dias.

Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 08 DE MAIO DE 2018 ÀS 14HORAS.

Desde já fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de 

que cabe a ele (s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do 

art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de 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 (CPC, art. 

455, § 1º).

Expeça-se mandado para intimação das testemunhas que serão arroladas 

pela Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO IV).

Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, 

determino, desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a 

solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°.

Ultrapassado o prazo para a juntada do rol de testemunhas, certifique-se, 

ficando desde logo cancelada a solenidade designada.

INTIMEM-SE as partes para comparecimento a solenidade.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera/MT, 11 janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113739 Nr: 277-28.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Em atenção aos fatos argumentados nos autos, a prova recairá 

sobre os fatos controvertidos, ou seja, aqueles afirmados por uma parte e 

contestados pela outra. Como pontos controvertidos, fixo: (i) o legítimo 

interesse dos menores, no que concerne a sua guarda; (ii) necessidade e 

possibilidade quanto aos alimentos devidos aos menores.Para elucidação 

do ponto fixado, defiro a produção de prova documental consistente nos 

documentos já colacionados aos autos, bem como a colheita de prova 

testemunhal.Inexistindo previsão legal, convenção das partes e 

peculiaridades do caso em exame que recomendem a distribuição do 

encargo de forma diversa, o ônus da prova é distribuído conforme 

previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de Processo Civil. As questões 

de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas deduzidas 

pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas já 

suscitadas nos autos. Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para a data de 02 DE MAIO DE 2018 ÀS 

10HORAS.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) 

cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar ou intimar a 

testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever 

de 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 (CPC, art. 455, § 1º).Expeça-se mandado 

para intimação das testemunhas que serão arroladas pela Defensoria 

Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO IV).Caso ultrapassado o prazo 

para a juntada do rol de testemunhas, certifique-se, ficando desde logo 

cancelada a solenidade designada.INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento a solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Vera/MT, 11 de 

janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115828 Nr: 1142-51.2017.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUDI GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA - 

OAB:18.573-A, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIVAL JOSÉ BETINELLI - 

OAB:PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, ELCIO 

LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17964/PR, Everton Diego 

Giessler - OAB:PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, PAULO 

VICTOR KRUSTSCH SOLETTI - OAB:PR 58.676

 Autos nº: 1142-52.2017.811.0102

Código n° 115828

Vistos.

Sobre a contestação apresentada nos autos (Ref. 63), INTIME-SE a parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente 

impugnação.

 Após, conclusos para decisão saneadora ou julgamento antecipado.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 02 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 116574 Nr: 1433-51.2017.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE - OAB:8723/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 Intimação do Advogado da parte Exequente, para no prazo legal 

manifestar nos autos em relação à petição juntada pela parte requerida 

emm 06/12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116807 Nr: 1529-66.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES ANTONIO LUZZI FIORAVANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810

 Autos nº: 1529-66.2017.811.0102

Código n°: 116807

Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Euclides Antonio 

Luizzi Fioravanco.

Em audiência de conciliação à ref. 25, as partes compuseram o objeto da 

presente ação, ficando a parte requerida comprometida à apresentação 

nos autos dos documentos da propriedade, notadamente: CAR e 

autorização provisória de funcionamento, continuar o processo de 

regularização do passivo ambiental da área, aderindo ao SINCAR e demais 

etapas obrigatórias pela legislação aplicável, além do pagamento a título de 

composição civil de danos, o valor de R$3.500,00(três mil e quinhentos 

reais) divididos em até 05 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, com a 

primeira vencendo no dia 20 do mês subsequente à homologação do 

presente acordo.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo à ref. 25 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 
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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 ressarcimento das custas, vez que estas não foram 

adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Por outro lado, em observância ao princípio da simetria e à jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ, DJe 18/12/2013), bem 

como ao que dispõe a Lei 7.347/1985, deixo de dispor sobre o pagamento 

de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 28 de novembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117688 Nr: 1893-38.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva intentada pelo 

Ministério Público, para CONDENAR o acusado JULIANO DA SILVA 

RODRIGUES como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c da Lei 

11.343/2006. IV – DA APLICAÇÃO DA PENA. [...]Assim, subtraindo esse 

tempo de custódia cautelar, fica a PENA DEFINITIVA fixada em 06 (seis) 

anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.Não havendo dados 

acerca da condição econômica da ré, fixo o valor do dia-multa em 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do 

art. 49, § 1º, do Código Penal.O regime inicial de cumprimento da pena será 

o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, vez que se 

trata de réu reincidente, sendo que não se aplica a Súmula 269 do STJ 

ante o patamar de pena imposta.Deixo de substituir a pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, por não atender aos requisitos do artigo 

44, I, do Código Penal.Aplicada pena privativa de liberdade superior a 02 

(dois) anos, afigura-se incabível o sursis, nos termos do art. 77, caput, do 

Código Penal.Em observância ao disposto pelo art. 387, § 1º, do Código de 

Processo Penal, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois 

persistem os motivos que autorizaram a sua prisão preventiva, cabendo 

registrar que ele, mesmo após já ter sido condenado por sentença 

transitado em julgado, não cessou com as transgressões à lei penal, fato 

que autoriza a manutenção de sua custódia cautelar, conformo forma de 

tutela da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. [...] Cumpram-se 

as demais disposições da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, pertinentes ao 

caso.Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117888 Nr: 1987-83.2017.811.0102

 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: MJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1987-83.2017.811.0102

Código n. 117888

Vistos, etc.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) Processem em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

3) DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

4) Inicialmente, verifico que a parte autora pleiteia a concessão de 

alimentos provisórios em face da requerida. Sendo assim, tendo que resta 

provado nos autos o estado de filiação, porém em razão da não 

comprovação da renda dos alimentantes, FIXO alimentos provisórios no 

importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a serem pagos a partir da citação, mediante recibo, sendo que poderá ser 

modificado a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do 

binômio possibilidade/necessidade.

5) Diante do interesse manifesto na realização da audiência de 

conciliação, DESIGNE audiência de conciliação conforme a pauta do 

conciliador desta comarca de Vera/MT.

6) CITE-SE e INTIMEM-SE as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e daquele em confissão e revelia.

7) Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado.

8) Postergo a análise da liminar para após a realização do estudo 

psicossocial, desse modo, INTIME-SE a Equipe Multidisciplinar deste Juízo 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize estudo Psicossocial no 

endereço da requerente.

 9) Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 02 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118759 Nr: 2349-85.2017.811.0102

 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: JSR, LGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2349-85.2017.811.0102

Código n°: 118759

Visto, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo de 05 (cinco) 

dias, se tem interesse na realização da audiência de conciliação.

 Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) observando o 

artigo 183 do CPC.

Caso a autora permaneça inerte no quinquídio acima ou informe ter 

interesse na audiência, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme 

pauta do conciliador da Comarca de Vera/MT.

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é 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 (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 
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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.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Por fim, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 02 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119325 Nr: 2589-74.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JOSÉ LOPES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2589-74.2017.811.0102

Código n°: 119325

Vistos, etc.

Analisando a resposta apresentada à ref. 18 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 22 DE FEVEREIRO DE 

2018 ÀS 14H00MIN.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecer à audiência 

mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119369 Nr: 2609-65.2017.811.0102

 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: ISAIAS JOSÉ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CAMARGO SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O

 Autos n. 2609-65.2017.811.0102

Código n. 119369

Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse, proposta pelo ISAIAS JOSÉ 

RIBEIRO, em desfavor de FLAVIO CAMARGO SERPA, alegando, em suma, 

que celebrou um contrato de compra e venda com a parte requerida tendo 

por objeto os seguintes bens:

1 – Trator Marca CBT– modelo, 8260 4X4, motor Perkins 06 cilindro, ano de 

fabricação 1990 equipado com lâmina frontal marca Baldan e capota 

florestal.

2- Caminhão Mercedes Bens – Modelo LK 1113, ano 1978 Truck, placa 

JZC5767, Chassi 34404112405308, Diesel, cor vermelha, com carroceria 

graneleira e uma carroceria para transporte de tora.

 Aduz que o requerido deixou de amortizar as parcelas vencidas a partir 

de 30 de maio de 2016.

 Houve a notificação extrajudicial do requerido (pág. 23), o qual 

permaneceu silente com relação à dívida.

Assim, pleiteia a parte autora a concessão de liminar, visando à 

reintegração de posse sobre o bem contratado.

Com a inicial vieram os documentos de pág. 10/33.

DECIDO.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 DEFIRO o pedido de Justiça gratuita.

O deferimento de medida liminar em ação de reintegração de posse 

demanda a comprovação dos requisitos do artigo 561 do novo Código de 

Processo Civil, cujo ônus recai sobre a parte autora, quais sejam: a) a 

posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho; d) perda da 

posse.

 Carreando os autos, em cognição sumária, verifico que a parte autora 

logrou êxito em comprovar os requisitos supramencionados. Com efeito, 

existem nos autos elementos probatórios indicadores da prática de 

esbulho, pela parte ré, a menos de ano e dia da data da propositura da 

ação, mediante a ausência da restituição do bem recebido em contrato.

Posse

A propriedade e a posse indireta da parte autora sobre o bem descrito na 

petição inicial revela-se pelo Contrato de Compra e Venda à pág. 16/17.

Esbulho e Data do Esbulho

A recalcitrância em relação à restituição do bem, apesar de devidamente 

notificado em 08/11/2017 (pág.23), caracteriza a posse injusta da parte 

requerida, configurando, por conseguinte, esbulho possessório

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119541 Nr: 2686-74.2017.811.0102

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para recolher o valor correspondente às 

diligências complementares, descontando-se o depósito inicial de R$ 15,00 

(quinze reais), ou seja, R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), 

mediante guia própria a ser expedida no portal eletrônico do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Sra. Gestora Judiciária para 

emissão da guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119541 Nr: 2686-74.2017.811.0102

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para recolher o valor correspondente às 

diligências complementares, descontando-se o depósito inicial de R$ 15,00 

(quinze reais), ou seja, R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), 

mediante guia própria a ser expedida no portal eletrônico do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Sra. Gestora Judiciária para 
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emissão da guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119753 Nr: 2771-60.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA JUNTADA NESTA DATA, BEM COMO PROCEDER O 

RECOLHIMENTO DAS DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES NO VALOR DE R$ 

105,00 (CENTO E CINCO REAIS), A SER PAGO POR MEIO DE GUIA NO SITE 

(WWW.TJMT.JUS.BR), CONFORME PROVIMENTO nº 07/2017-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119799 Nr: 2791-51.2017.811.0102

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GL, ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2791-51.2017.811.0102

Código n.119799

Vistos, etc.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) Processem em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

3) DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

4) Inicialmente, verifico que a parte autora pleiteia a concessão de 

alimentos provisórios em face dos requeridos. Sendo assim, tendo que 

resta provado nos autos o estado de filiação, porém em razão da não 

comprovação da renda dos alimentantes, FIXO alimentos provisórios no 

importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a serem pagos a partir da citação, mediante recibo, sendo que poderá ser 

modificado a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do 

binômio possibilidade/necessidade.

5) DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 

de abril de 2018, às 15h50min.

6) CITE-SE e INTIMEM-SE as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e daquele em confissão e revelia.

7) Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado.

8) Postergo a análise da liminar para após a realização do estudo 

psicossocial, desse modo, INTIME-SE a Equipe Multidisciplinar deste Juízo 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize estudo Psicossocial no 

endereço das partes.

 9) Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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